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 :اإل٘ذاء
 

ٔٔاندد رٙ  مجٛددم ثددٍ طددهًٙ ثددٍ طددهٛى ادزسٔ ددٙ انُدد ٔ٘/ إىل ٔاندد ٘ انؼشٚددش ان ددٛد -
.. فأَبرا يل طزٚق انُجدب , ٔاْ اَٙ ثبنُصح ٔان ػبء كثريا  , انهذٍٚ رثٛبَٙ صغريا  ..انؼشٚشح

 .ٔجشاًْب ػُٙ ذري اجلشاء, أي  اهلل يف ػًزًْب ػهٗ انطبػخ

 
طالل ثٍ مجٛم طهًٙ /   ادزثٙ انفبضم ثٕسارح انرتثٛخ ٔانزؼهٛى األطزبذ: إىل أذٙ انؼشٚش -

 . ادزسٔ ٙ انُ ٔ٘

 
حمً  ثٍ مجٛم / األذصبئٙ االجزًبػٙ ثٕسارح ان ئٌٕ االجزًبػٛخ األطزبذ: إىل أذٙ انؼشٚش -

 .طهًٙ ادزسٔ ٙ انُ ٔ٘

 
 .رفٛقخ درثٙ انغبنٛخ..أو أثُبئٙ..سٔجزٙإىل  -

 
 .انالرٙ دظذ يٍُٓ حزص انظؤال ػٍ دراطزٙ ٔرٕاصهٍٓ يؼٙ ثبن ػبء يل أذٕارٙإىل  -

 

ٚ ركٕا حجى ْذا انؼًم يظزقجال  ٔاحظجٓى إٌ شدبء اهلل ثأيم أٌ , أثُبئٙ طبر٘ ٔػشاوإىل  -
 .كذنك نجُخ صبحلخ هلذا انٕطٍ انغبيل

 
ٔطدؼبدح  ...حمً  ادفهح ثٍ إثزاْٛى/ األطزبذ: إىل طؼبدح ي ٚز ػبو يصهحخ انشكبح ٔان ذم -

 .دراطزٙ دزحهخ ادبجظزري إكًبليل فزصخ  بأربح ٍانذٚ... صبحل انؼٕاجٙ/ َبئجّ األطزبذ

 
ػج اهلل ثدٍ حٕردبٌ : إىل طؼبدح ي ٚز ػبو فزع يصهحخ انشكبح ٔان ذم مبكخ ادكزيخ األطزبذ -

 .انذ٘ كبٌ يل ذري يؼني ثؼ  اهلل جال ٔػال يف رطجٛق ان راطخ ادٛ اَٛخ...انُفٛؼٙ

 
: احملبطت انقبََٕٙ ثفزع يصهحخ انشكبح ٔان ذم ثفزع يكخ ادكزيخ األطدزبذ: انشيٛم إىل األخ -

 .ص ٚقٙ انُصٕ ...انزمحٍ ثبشٛدحمً  ثٍ ػج 

 
فٛصم ثدٍ فدال  : احملبطت ثفزع يصهحخ انشكبح ٔان ذم ثفزع ج ح األطزبذ: إىل األخ انشيٛم -

 .انذ٘ ي  يل ٚ  انؼٌٕ يف يزحهخ ان راطخ ادٛ اَٛخ...ان زٚف

 



 و 
 

 :رمذ٠شاٌشىش ٚاٌ
 ٔثؼ ...احلً  هلل انذ٘ ثُؼًزّ رزى انصبحلبد ٔانصالح ٔانظالو ػهٗ رطٕل اهلل

 } : اَطال ب  يٍ  ٕل اهلل رؼبىل رة انؼشح ٔاجلالل
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 (.ال ٚ كز اهلل يٍ ال ٚ كز انُبص: )ٔيٍ  ٕل َجّٛ انكزٚى صهٗ اهلل ػهّٛ ٔطهى

 .ا  ٚهٛق جبالل ٔجّٓ ٔػظٛى طهطبَّ إذ ٔفقُٙ ٔٚظز يل انظجم يف دراطزٙفبَٙ امح ِ طجحبَّ ٔرؼبىل مح 

, ٔأرق و ثكم يؼبَٙ االػرتاف ثبنفضم ٔاجلًٛم إىل كم يٍ طبْى ثبنزأ٘ أٔ اد ٕرح أٔ  بو جبٓ  يًٓب كبٌ حجًدّ
اجلًٛهخ أرقد و ٔثكم رهك ادؼبَٙ , أٔ اطزهًٓذ يُّ فكزا  أٔ أط ٖ يل َصحب  , ٔاىل كم يٍ رؼهًذ ػهٗ ٚ ّٚ ػهًب  

 :ثبن كز اجلشٚم إىل

 .ٔيُظٕثٙ اجلبيؼخ( جبيؼخ أو انقزٖ)صز  انؼهى مبكخ ادكزيخ  -

 يف ػًٛ ْب طؼبدح األطزبذ ان كزٕر ان ٛد, كهٛخ ان زٚؼخ ٔان راطبد اإلطاليٛخ -
 
 ثدٍ إثدزاْٛى طؼٕد/ ممثهخ

 .ان زٚى

 .ٔفقّ اهلل ٔط د ذطبِ...اجلزفحمً  ثٍ طؼ ٔ / انفبضم  ظى احملبطجخ ممثال  يف طؼبدح ان كزٕر -

األثدز , إحظبٌ ثٍ صبحل ادؼزبس اد زف ػهٗ دراطزٙ ٔانذ٘ كبٌ نزٕجٛٓبردّ انقًٛدخ ٔأرائدّ/ طؼبدح ان كزٕر -
فهّ يُٙ ذبنص ان كز ٔانزق ٚز ٔجشاِ اهلل , ٔإذزاج ْذِ ان راطخ ثصٕررٓب احلبنٛخ, انفبػم يف اجنبس ْذا اجلٓ 

 .ذري

انجكدبنٕرٕٚص )انز رٚض ادٕ زٍٚ انذٍٚ أر زف ثبٌ أكٌٕ اح  طالثٓى دزحهزٙ  أصحبة انظؼبدح أػضبء ْٛئخ -
 .ػهٗ يب   يِٕ يل يٍ ػهى ٔرٕجّٛ طٛهخ دراطزٙ يف ْذا انقظى ادٕ ز, (ٔادبجظزري

 

 :كًب اشكز األطزبذٍٚ انكزميني انهذٍٚ رفضال ثقجٕل يُب  خ ْذِ ان راطخ ًْٔب    

ػضٕ ْٛئخ انز رٚض ثقظى احملبطجخ ٔػًٛ  كهٛخ انؼهدٕو اإلدارٚدخ , ري٘حمً  ثٍ فٕاس انؼً/ طؼبدح ان كزٕر -
 .ٔانظٛبحخ جببيؼخ أو انقزٖ

ػضٕ ْٛئخ انز رٚض ثقظدى احملبطدجخ ٔػًٛد  ػًدبدح انزطدٕٚز , طهطبٌ ثٍ ػبئض انجقًٙ/ طؼبدح ان كزٕر -
 .اجلبيؼٙ ٔاجلٕدح انُٕػٛخ جببيؼخ أو انقزٖ

 

ٔاطدأل , خ مت يُب  زٓب دزحهخ ادبجظزري ثقظى احملبطجخ يُذ رأطٛظّأٔل دراط, ٔكًب أر زف ثكٌٕ ْذِ ان راطخ
مبب خت و يصهحخ ٔثُبء ْدذا , اهلل رؼبىل ثأٌ جيؼهٓب فبحتخ ذري ن راطبد حمبطجٛخ ػ ٚ ح أذزٖ جبًٛغ ختصصبرٓب

 .انٕطٍ انغبيل

 

 ٔان كز هلل رؼبىل أٔال  ٔأذريا  ٔاحلً  هلل رة انؼبدني

 

 
 



 ٍ 
 

اٌضواج ث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّمذِح ٌّظٍسح اٌخاسخٟ فٟ ذؼض٠ض اٌثمح تاٌدٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ 
 ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ تاٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 عؼ١ذ تٓ خ١ًّ عٍّٟ اٌّشصٚلٟ إٌذٚٞ: اعُ اٌثازث

 (ِغرخٍض اٌثسث)

هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز  أهم ثل٪ىثمل فٍ صقوَو صهوف هيه ثلوًثّز إلً ثلض٪ٌف ٩لً     
ولضققُااه هاايث  ,دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز  

ومااجب ثلذجفااظ دض٢ذُااه , لٕؽجدااز ٩لااً أّااتلز ثلذقااظ ىثس ثل٪ٗمااز ( ثّااضذجنز)ثلهااوف مااجب ثلذجفااظ دضٚاالُم ثّااضلجًر  
( 38)ودلا  فؾام ثل٪ُااز    , ُز ٩لً فتز وثفور وهام ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا دلٚالقز ثلَباجر وثلاومل      ثلوًثّز ثللُوثن

( 5)٩ذاجًر مى٩ٍااز ٩لااً  ( 92)وثفضااىس ثّٖاضذجنز ٩لااً  , ثّااضلجًر ثّاضذجنز مى٩ٍااز ( 051)مْاضؾُخ مااا أٙال   
ماا ثلاضاجةؼ    ومٌؽش ثلوًثّاز دلؾلى٩از  . لضقلُل ثلذُجنجس ثٔفٚجةُز( SPSS)وثّضنوب ثلذجفظ دٌنجمؼ , مقجوً

 :وبجنش ٩لً ثلاقى ثِصٍ

               أ٥هٌس ثلاضاجةؼ أهام ثل٪ىثمال أهلُاز فاٍ صقوَاو هوً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس
نا   أوَٗفا٤  , ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلاومل لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ دجللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز       

ٖل إلااً ثللضىّا٠ ثلقْااجدٍ   ( 1..8)بللاج وٙاالش مُلاز ثللضىّاا٠ ثلقْاجدٍ     بللاج ه  ٩لااً  ( 5)أو أبغااٌ وٙاى
        ٍ وبلااج أ  , ٍَااجهر مىثفقااز أفااٌثه ثل٪ُاااز مااا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ٩لااً هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ

٩لاً هوً   اَ٪اٍ ٩وب مىثفقز أفٌثه ثل٪ُاز ما ثلاجفُٚا ثلٞاٌَذُُ ( 1..8)ثنناجٛ ثللضى٠ّ ثلقْجدٍ ٩ا 
 :ًؽٍ وبجنش ثلاضجةؼ مٌصذز صاجٍلُجل فْخ هًؽز ثْهلُز بجِصٍمٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنج

ٍ )١ااٌو وأّااجلُخ ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ ثلضااٍ َقااىب دهااج     -0 دلٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل ومااوي   ( ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذ
ثّضاجههج لللقىمجس وثلٞىثد٠ ثللاجّاذز للضكباو ماا ٙاقز ثلذُجناجس ثللجلُاز وثلناومجس ثلٞاٌَذُز ثللقوماز ماا           

ٍ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنج وفٚال ثللقاىً ٩لاً أ٩لاً     . ًؽٍ للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٞاٌَذ
وَٗفا٤  , وص٪ضذاٌ مىثفقاز م٪قىلاز نْاذُجل    , (مىثفه صلجماجل )وفٚىل  ٩لً هًؽز ( 90..)مضى٠ّ فْجدٍ ودل  

 (.مىثفه)و ( مىثفه صلجمجل)أ  ؽل٨ُ ثل٪ذجًثس صٌثوفش فُهج هًؽز ثللىثفقز مج دُا 

وفٚل مقاىً ثلوًثّاز ٩لاً مضىّا٠     . لهاُز ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَزثْن٦لز وثلل٪جٌَُ ثل -9
وَٗفاا٤ أ  ؽلُاا٨ ٩ذااجًثس ثللقااىً    , وص٪ضذااٌ مىثفقااز ٝاا٪ُاز نْااذُجل   , (مىثفااه)ودوًؽااز ( 5..8)فْااجدٍ 

 (. مقجَو)و ( مىثفه)صٌثوفش فُهج هًؽز ثللىثفقز مج دُا 

ز وأن٦لز مٚلقز ثلَباجر وثلاومل صؾاجه هوً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس      موي فج٩لُز ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقض  ثلضااُيَ -8
   ٍ         ودوًؽااااز  ( 2..8)وفٚاااال ثللقااااىً ٩لااااً مضىّاااا٠ فْااااجدٍ     . ثلنااااجًؽٍ لضؾاااااخ ثلضهااااٌح ثلٞااااٌَذ

وَٗف٤ أ  ؽل٨ُ ٩ذجًثس ثللقىً صٌثوفش هًؽاز ثللىثفقاز فُهاج ماج     , وص٪ضذٌ مىثفقز ٝ٪ُاز نْذُجل, (مىثفه)
 (. مقجَو)و ( مىثفه)دُا 

ٍ      ثلىث -. ٗل لللدلاا  ثلٞااٌَذ . ماا٨ ثللهاااٍ دضقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز إلااً مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دٚاااض  وبااُ
          وص٪ضذااااٌ هًؽااااز مىثفقااااز ٝاااا٪ُاز( مىثفااااه)ودوًؽااااز ( 3..8)وفٚاااال ثللقااااىً ٩لااااً مضىّاااا٠ فْااااجدٍ 

 (. َومقج)و ( مىثفه)وَٗف٤ أ  ؽل٨ُ ٩ذجًثس ثللقىً صٌثوفش هًؽجس ثللىثفقز فُهج مج دُا , نْذُجل

وثّاضقٗل   , ثلضكهُل ثل٪للٍ وثللهاٍ للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ وثّضقجمض  ماا ثلاجفُاز ثْمٗمُاز وثلْالىبُز     -5
وفٚال ثللقاىً ٩لاً مضىّا٠ فْاجدٍ      , (ثللدلااُا ثلٞاٌَذُُا  )و٩وب وؽاىه أٌ ٝاطىٟ ٩لُا  ماا ثل٪لاٗ       

ٌ أوَ٪ضذٌ ىلك مؤٌٕثل هجمجل د٪اوب مىثفقاز   , (مقجَو)ودوًؽز ( 8.88) وملاج  , ٪ُااز ٩لاً ثلاووً وصقا٦هام    ه ثلثفا
فى  ٩وب صقُو مٌثؽ٪ٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا دقىث٩او ّالىد و هثح مهااز ثللٌثؽ٪از        سَذًٌ د٪ٜ ثلضْجؤٖ

وبايلك ملاج َ٪او مؤٕاٌثل هجماجل للهُتاز       , ودضقوَم ثلنومجس ثلٌَٞذُز إلً مٚلقز ثلَبجر وثلاومل مجٙاز  , ٩جمزل
مااجل دض٪ااوَل ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ وٖةقضاا  ثلضااُيَااز د٪ااوب صلدااُا       ومؤٕااٌثل هج, ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا  

مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا دجلقُاجب دلهااز ثللٌثؽ٪از وصقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز لللدلااُا ثلٞاٌَذُُا فاٍ          
وإلاَثب ثللدلا  ثلٞاٌَذٍ دضىبُال إفاوي ثلناومضُا للٌثؽا٨        , وملج َْاضو٩ٍ ثٖمضُاجً ماج دُاهلاج    , ومش وثفو

وىلاك لىؽاىح ثّاضقٗ  مهااز ثللٌثؽ٪از ٩اا صقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز لضؾااخ           , ب دجللهلاز فْجدجس  مٌ َقاى 
 .ثلٌَٞذُُا وىلك ل٪وب مقجدجر مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لللدلاُا, ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

      لم َدا للنٚجة٘ ثلٖنُٚز أٌ صكعٌُ فٍ ثمضٗف إؽجدجس أفٌثه ثل٪ُاز ما ثلاجفُٚا ثلٞاٌَذُُا داولُل ثنا
 -مْاضىي ثلضكهُال ثللهااٍ     -مْاضىي ثلضكهُال ثْباجهَلٍ    )نز دُا عٗعاز ماا هايه ثلنٚاجة٘ وهاٍ      ٩او ثللقجً

لاام ٦َهااٌ أٌ فااٌو م٪اااىٌ ىٌ هٖلااز إفٚااجةُز دجّااضغاج  مقااىً وثفااو مض٪لااه ( مضىّاا٠ ٩ااوه ّاااىثس ثلنذااٌر
ٍ ملج َلدا ثلقى  أ  ثمضٗف ثلنٚجة٘ ثلٖنُٚز لاُِ لهاج صاكعٌُ ملقاى٣ فا     , دلضى٠ّ ٩وه ّاىثس ثلنذٌر

 .ثمضٗف ثًِث  دُا أفٌثه ثل٪ُاز ما ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا
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The role of the External Auditor in the enhancement of confidence to 
the financial statements submitted to the DEPT. of Zakat and income 
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Abstract) ) 
      The aim of this study was to identify the most factor in determining the role of the External Auditor 

in the enhancement of confidence to the financial statements submitted to the DEPT. of  Zakat to avoid 

tax evasion in the Kingdom of Saudi Arabia, to achieve this aim, the researcher design a form 

(identification) to answer questions relevant searches, the researcher applied field study to a single 

category are examiners taxation in the DEPT of Zakat and Income Tax, and total sample size (83) 

respondents out of (150) a questionnaire distributed, and the questionnaire included on (29) is 

distributed to (5) axes, The researcher used the program (SPSS) to analyze the statistical data. The 

study comes out a set of results were as follows:                                  .                                                     

 -  The results showed that the most factor in determining the role of the External Auditor in 

promoting confidence in the financial statements submitted to the DEPT. of Zakat and Income Tax to 

avoid tax evasion in Saudi Arabia, It is noted that whenever the total value of the arithmetic mean 

(3.40) or more accessible to the arithmetic mean (5) as indicated by a corresponding increase of the 

sample of examiners of taxation on the role of the External Auditor, As the decline in the arithmetic 

average of (3.40) means that the approval of a sample of examiners of taxation on the role of the 

external auditor and the results were sorted by decreasing degree of importance as follows:                   . 

 (1) - the ways and methods of examination by the tax (the tax examiner) in the DEPT of  Zakat and Income Tax 

and the basing of the fundamentals and appropriate controls to ensure the health of the financial statements and tax 

services provided by the External Auditor for the DEPT. of Zakat and Income Tax to avoid tax evasion. He 

received the axis at the highest arithmetic average and amounted to (4.21) and getting a degree (OK, completely), 

and approval is relatively reasonable, and notes that all the phrases in which the degree of approval ranged between 

(just OK) and (OK).                                                                                       .                                                  
 

(2) - regulations and professional standards applicable in the Kingdom of Saudi Arabia. Focus of the study and 

obtained the arithmetic average (3.75) and degree (OK), and approval is relatively weak, and notes that all 

statements axis ranged from the degree of consent between (OK) and (neutral).                                                        .  
(3) - the effectiveness of the tax system and its executive regulations and regulations of the DEPT. of Zakat and 

Income Tax to the role of the external auditor to avoid tax evasion. And got to pivot on the arithmetic average 

(3.69) and degree (OK), and approval is relatively weak, and notes that all statements axis ranged between 

accepting the (OK) and (neutral).                                                                                                                                
 

(4) - actually providing professional tax services to the DEPT. of Zakat and Income Tax as an agent of the 

taxpayer tax. And got to pivot on the arithmetic average (3.48) and degree (OK) and the degree of agreement is 

relatively weak, and notes that all statements axis scores ranged between accepting the (OK) and (neutral).              

(5) - educational and vocational qualification of the External Auditor and integrity of the ethical, behavioral, and 

independence and the absence of any pressure on him from clients (in charge of taxation), and got to pivot on the 

arithmetic average (3.33) and degree (neutral), and is therefore an important indicator of non-approval Spread the 

sample on the role and reserve, It justifies some questions about non-compliance of the external auditors the rules 

of conduct and ethics for public review, and by providing tax services to the DEPT. of Zakat and Income Tax in 

particular, as well, which is an important indicator of the Saudi Organization for Certified Public Accountants, 

And an important indicator of modifying the tax system and its implementing regulations not to enable the external 

auditors to carry out the profession of auditing and tax services to the holders of taxation at the same time, and 

which requires a choice between them, and compel the tax power of attorney in charge of one of the two services 

of the auditor of the last task, And to the necessity of the  independence of the auditing profession to provide         

services to avoid tax evasion, so as not to bias the external auditor to the holders of taxation.                                  

 - did not have the properties of any personal influence in the different responses of the sample of 

examiners taxation evidence that when the comparison between the three of these properties, namely, 

(the level of academic qualification - the level of vocational rehabilitation - the average number of 

years of experience) did not show any significant difference statistically significant with the exception 

of one axis related to the average number of years of experience, It could be argued that differences in 

personal characteristics have no significant effect in the difference of views between members of the   
sample from the examiners of taxation.                                                                .                                      
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  03 - 3 .ثلوًثّجس ثلْجدقز -
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ن٦ٌر ثْن٦لز لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز : اٌّثسث األٚي -
 :دجلذُجنجس ثللجلُز

9. 

 93 - .9 .ن٦ٌر ثلا٦جب ثل٪جب فٍ ثّٔٗب لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ -0

 93 .مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍن٦ٌر ن٦جب ثلٌٖبجس لووً  -9

 92 .ن٦ٌر ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ -8

 89 - 81 .ن٦ٌر مىث٩و ّلىد و هثح ثللهاز لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ -.

 88 - 89 ن٦ٌر ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ -5

هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ دج  صدى   م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثلضٍ صقدم: اٌّثسث اٌثأٟ -
 .م٪ٍَر دجلغقز

88 - 85 

مقىمجس وٝىثد٠ ثْهث  ثللهاٍ ثلْلُم للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ : اٌّثسث اٌثاٌث -
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اثش ِؼا١٠ش اٌّساعثح اٌّا١ٌح ٚاٌّشاخؼح ٚٔظاَ ػش٠ثح اٌذخً ذداٖ دٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ : اٌشاتغاٌفظً 
 .اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
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 فٙشط اٌدذاٚي

 

 اٌظفسح اٌّٛػٛع اٌشلُ

َىٝاااـ م٪اااوٖس إَاااٌثهثس ثللدلااااُا ثلٞاااٌَذُُا دٖاااك  صقوَاااو ٙاااجفٍ ثلاااٌدـ      (8 - 0)ؽوو  
 .ثلضقوٌٌَ

.1 

 21 .وثللْضللز ٩ُاز ثلوًثّز وثّٖضذجنجس ثللى٩ٍزَىٝـ  (5 - 0)ؽوو  

 20 .َىٝـ م٪جمل ثلغذجس للقجوً ثلوًثّز (5 - 9)ؽوو  

 29 .لوًؽجس ثللىثفقز (ثْوٍث )َىٝـ ثلقُم  (5 - 8)ؽوو  

 28 .َىٝـ صقوَو ثٖصؾجه للقُجُ لُدٌس ثلنلجٍّ (5 - .)ؽوو  

( أفاٌثه ٩ُااز ثلذقاظ   )مْاضىي ثلضكهُال ثْباجهَلٍ للاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا       َىٝـ (5 - 5)ؽوو  
 .دلٚلقز ثلَبجر وثلومل

28 

( أفااٌثه ٩ُاااز ثلذقااظ  )َىٝااـ مْااضىي ثلضكهُاال ثللهاااٍ للاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا      (5 - .)ؽوو  
 .دلٚلقز ثلَبجر وثلومل

2. 

دلٚاالقز ( ثلذقااظأفااٌثه ٩ُاااز )َىٝااـ ّاااىثس ثلنذااٌر للاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا    (5 - .)ؽوو  
 .ثلَبجر وثلومل

2. 

َىٝـ  ًث  أفٌثه ٩ُاز ثلذقظ فى  هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ  (5 - 3)ؽوو  
ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ    

 (.هَزوفقجل لٓن٦لز وثلل٪جٌَُ ثللهاُز ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ى)

25 - 2. 

َىٝـ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز وثٖنقٌثفاجس ثلل٪ُجًَاز ًِث  أفاٌثه ٩ُااز ثلذقاظ         (5 - 2)ؽوو  
فى  هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز     

وفقااجل لٓن٦لااز وثلل٪ااجٌَُ  )للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ    
 (.فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَزثللهاُز ثلل٪لى  دهج 

2. – 2. 

َىٝـ  ًث  أفٌثه ٩ُاز ثلذقظ فى  هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ  (5 -01)ؽوو  
ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ    

وثلااومل وفقااجل للىثماا٨ ثللهاااٍ دضقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز إلااً مٚاالقز ثلَبااجر      )
ٗل لللدل  ثلٌَٞذٍ  (.دٚاض  وبُ

22 

َىٝـ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز وثٖنقٌثفاجس ثلل٪ُجًَاز ًِث  أفاٌثه ٩ُااز ثلذقاظ         (5 -00)ؽوو  
فى  هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز     

ٍ دضقااوَم وفقاجل للىثماا٨ ثللهاا  )للٚالقز ثلَباجر وثلااومل لضؾااخ ثلضهااٌح ثلٞاٌَذٍ     
ٗل لللدلااا            ثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز إلاااً مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل دٚااااض  وباااُ

 (. ثلٌَٞذٍ

011 

َىٝاااـ  ًث  أفاااٌثه ٩ُااااز ثلذقاااظ فاااى  ثلضكهُااال ثل٪للاااٍ وثللهااااٍ للٌثؽ٪اااٍ      (5 -09)ؽوو  
ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا ثلايَا َقىماى  دضقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز وثّاضقجمضهم ماا        

ُز وثّااضقٗلهم و٩ااوب وؽااىه أٌ ٝااطىٟ ٩لااُهم مااا    ثلاجفُااز ثْمٗمُااز وثلْاالىب 
 .ثل٪لٗ 

018 

َىٝـ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز وثٖنقٌثفاجس ثلل٪ُجًَاز ًِث  أفاٌثه ٩ُااز ثلذقاظ         (5 -08)ؽوو  
فااى  ثلضكهُاال ثل٪للااٍ وثللهاااٍ للٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا ثلاايَا َقىمااى    

 ٗ مُااااز وثلْاااالىبُز دضقااااوَم ثلنااااومجس ثلٞااااٌَذُز وثّااااضقجمضهم مااااا ثلاجفُااااز ثْم
 .وثّضقٗلهم و٩وب وؽىه أٌ ٝطىٟ ٩لُهم ما ثل٪لٗ 

 

 

01. 



 ب 
 

َىٝااـ  ًث  أفااٌثه ٩ُاااز ثلذقااظ فااى  ١ااٌو وأّااجلُخ ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ ثلضااٍ  (5 -.0)ؽوو  
دلٚلقز ثلَبجر وثلومل وموي ثّضاجههج لللقىمجس ( ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ)َقىب دهج 

ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز   وثلٞااىثد٠ ثللاجّااذز للضكبااو مااا ٙااقز ثلذُجنااجس      
ثللقومز ما مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾااخ ثلضهاٌح   

 ثلٌَٞذٍ

01. 

َىٝـ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز وثٖنقٌثفاجس ثلل٪ُجًَاز ًِث  أفاٌثه ٩ُااز ثلذقاظ         (5 -05)ؽوو  
( ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ)فااى  ١ااٌو وأّااجلُخ ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ ثلضااٍ َقااىب دهااج   

ثلَبجر وثلومل وموي ثّضاجههج لللقىمجس وثلٞىثد٠ ثللاجّذز للضكبو ما  دلٚلقز
ٙااقز ثلذُجنااجس ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس         

 .ثلنجًؽٍ للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

013 

ٍ    (5 -.0)ؽوو   وٖةقضاا   َىٝااـ  ًث  أفااٌثه ٩ُاااز ثلذقااظ فااى  مااوي فج٩لُااز ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذ
ثلضااُيَز وأن٦لز مٚلقز ثلَبجر وثلاومل صؾاجه هوً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ      

 .لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

001 

َىٝـ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز وثٖنقٌثفاجس ثلل٪ُجًَاز ًِث  أفاٌثه ٩ُااز ثلذقاظ         (5 -.0)ؽوو  
فااى  مااوي فج٩لُااز ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ وٖةقضاا  ثلضااُيَااز وأن٦لااز مٚاالقز ثلَبااجر  

 .ثلومل صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍو

000 

َىٝااـ ثللضىّاا٢جس ثلقْااجدُز وثٖنقٌثفااجس ثلل٪ُجًَااز للقااجوً ثلوًثّااز ْهاام       (5 -03)ؽوو  
ثل٪ىثماال ثللااؤعٌر فااٍ صقوَااو هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز  

ل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ   دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر وثلااوم    
دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز مااا وؽهااز ن٦ااٌ أفااٌثه ٩ُاااز ثلذقااظ فْااخ أهلُضهااج  

 .وثًصاج٧ مضى٢ّجصهج ثلقْجدُز مٌصذز صاجٍلُجل

00. 

ثلاجفٚاُا  )لوٖلز ثلاٌوو داُا ًؤَاز أفاٌثه ثل٪ُااز     ( t-test)صقلُل  ؼَىٝـ نضجة (5 -02)ؽوو  
 .فْخ مْضىي ثلضكهُل ثْبجهَلٍدلٚلقز ثلَبجر وثلومل ( ثلٌَٞذُُا

00. - 00. 

ثلاجفٚاُا  )لوٖلز ثلاٌوو داُا ًؤَاز أفاٌثه ثل٪ُااز     ( t-test)صقلُل  ؼَىٝـ نضجة (5-91)ؽوو  
 .دلٚلقز ثلَبجر وثلومل فْخ مْضىي ثلضكهُل ثللهاٍ( ثلٌَٞذُُا

003 

ثل٪ُااااز لوٖلاااز ثلااااٌوو داااُا ًؤَاااز أفاااٌثه   ( ANOVA)صقلُااال  ؼَىٝاااـ نضاااجة (5-90)ؽوو  

 .دلٚلقز ثلَبجر وثلومل فْخ مْضىي ثلنذٌر( ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا)
002 - 091 

لوٖلاااز أمااال ثلااااٌوو داااُا ًؤَاااز أفاااٌثه ثل٪ُااااز  ( L.S.D)صقلُااال  ؼَىٝاااـ نضاااجة (5-99)ؽوو  
 .دلٚلقز ثلَبجر وثلومل فْخ مْضىي ثلنذٌر( ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا)

090 - 099 
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 : اٌّمذِح

ٍ  )ن٦ٌثل للووً ثلهجب ثليٌ َؤهَا  مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ           ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن
فقااو فٌٙاااش م٪٦ااام ثْن٦لاااز ٩لااً ٩اااوب مَثولاااز مهااااز   , دلَثولااز مهااااز ثللٌثؽ٪اااز 

ثللقجّااذز وثللٌثؽ٪ااز لٕٓاانجٗ ثلاايَا ٙااوًس ٝااوهم أفدااجب مٞااجةُز أو مااٌثًثس    
      ّاااال٪ز مٌثؽاااا٨ ثلقْااااجدجس ثلنااااجًؽٍ دٚاااااجس  وصضدااااى   ,صكهَذُااااز مجّااااز دجلْاااال٪ز

وثلوماااااااز      , وثّٖاااااااضقٗلُز, وثلقُاااااااجه, وثلٖاااااااٌف, وثلٚاااااااوو, ثْمجناااااااز: أهلهاااااااج
وهٍ فٍ , ٩ور ْمىًفْل٪ز مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ هٍ مقٚلز  ,وثللىٝى٩ُز

َىٝا٨ لا  مقاجَُِ     أ ماا   أ٩لاه ّالىد ٕنٚاٍ    أوفدٌَاز   أوفقُقضهج مْاجةل ىهاُاز   
ولاايلك فااج  ثللا٦لااجس وثلهُتااجس ثللهاُااز لاام صقااجو  مااا   , م٪ااجٌَُ وثٝااقز أومقااوهر 

دال بجناش ن٦ٌصهاج أ     , ؽجنذهج أ  ص٨ٞ م٪جٌَُ أو مقجَُِ صقدم مْاكلز ثلغقاز وثلْال٪ز   
مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس    ٩لاااً أو, ثلغقاااز وثلْااال٪ز هاااٍ ّااالىد مهااااٍ مض٪اااجًف ٩لُااا     

 ٍ دُااا  وداُا ناْاا  فااٍ باال   ثٖلضااَثب دجلؾىثنااخ ثللض٪لقااز دجلغقاز وثلْاال٪ز فُلااج  ,ثلناجًؽ
 (.ب9115, فىّى)صٌٚف أو م٢ىر َن٢ىهج مٗ  أهثة  لللهاز ثللىبلز إلُ  

 

اٚاال ثلنااجمِ مااا مىث٩ااو ثلْاالىد ثللهاااٍ ثلٚااجهًر ٩ااا ثٖصقااجه     لث ومااو صاااجو      
ثلقىث٩ااو ثْمٗمُااز ثلضااٍ َؾااخ ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ  ,ثلااوولٍ لللقجّااذُا

وىلاك فاٍ    ,ٞاٌَذُز ثلناومجس  ثلج ٩او صقوَم ثٖلضَثب ده,  ثليٌ َ٪لل دضدلُ  ما مىبلُ
فاجٖس   أومجهَاز   أم٢اج   َْاز ؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ  ث٩او ثبضٖجف مٌثلاقٌر ثلغجماز 

٩ااو ثلاٖال فاٍ     أو, ما ثل٪جةوثس ثلنجٝ٪ز للٌَٞذز وثللض٪لقاز دْااىثس ّاجدقز    أمٌي
 ثْم٢اج  د٪اٜ  وفاٍ فجلاز ثبضٖاجف    , ثلنجٝا٪ز للٞاٌَذز   ثٌَٔثهثس صٚاُ  وصذىَخ

م٪لىماجس   إ٢٩اج  وٖ َؾاخ   ,َذل  هثةٌر ثلٞاٌَذز  أ , فيف د٪ٜ ثلذُجنجس ثللجلُز أو
 أوبجنش صلك ثلل٪لىمجس لهج ٙلز وعُقز ل٪للُز ثلقايف   إىث إٖلوثةٌر ثلٌَٞذز  إٝجفُز

           ؽل٪ُاااااااز ثللقجّاااااااذُا ثلقاااااااجنىنُُا ) دضقاااااااوَلهج دلىؽاااااااخ ثلا٦اااااااجب جلباااااااج  ملضَمااااااا
  (.ب9119, زثلال٢ُْاُ

  
ٍ  للْتىلُز مٌثؽ٨ضجهر وثِّْ ثلل٪      ثلىَٖاجس  إٍث  ثلطُاٌ فاٍ    ثلقْجدجس ثلناجًؽ

ٌ     ثللضقور ثْمٌَدُز  ؽا٨ َؾاخ أ    ثهٍ ثلطأ وثٔهلاج  ثلؾْاُم, فلاا ثلىثٝاـ أ  ثلل
ٖل ٩ا ًأَا  فاٍ ثلقاىثةم     ٔ أٌ دل٪ااً وؽاىه نُاز    ثللجلُاز إىث باج  هااجد  ا    َدى  مْتى

ث  ثلطُاٌ  أَٞجل دلْتىلُز ثللٌثؽ٨ إٍومو مٞش ثللقجبم ثْمٌَدُز  ,ثلطٌُمذُضز لنوث٧ 
ً ٌَمً  ثلؾُْم ٩ضذجً أ  ثٔهلج ٩ا ثٔهلج  ثلؾُْم ٩لً ث مٌصذاز ثلطأ وَ٪ضذاٌه     إلا

داوو  وؽاىه   نى٩جل ما ثلطأ ث٩ٖضذاجًٌ, فائىث أداوي ثللٌثؽا٨ ًأَاجل        ثلقٞج  ثْمٌَدٍ
 داك  ثٖمضااج٧   إلًدقُظ َؤهٌ  اجهزأّجُ ف٪لٍ لهيث ثلٌأٌ أو بج  هيث ثّْجُ ما ثلض

ز َ٪ضذاٌ إهلاج  ثللٌثؽا٨ ماا     ثللٌثؽ٨ لُِ لوَ  أٌ إَلج  فقُقٍ دٌأَا  فاٍ هايه ثلقجلا    
ماا ثلطأ ث٩ٖضذاجًٌ فضاً ولاى لام       ثّضنٗٗ وؽاىه ناى٧    إلًدقُظ َؤهٌ  ثلؾْجمز

َقه للطٌُ ثلايٌ أٙاُخ دٞاًٌ     ثْفىث فاٍ مغل هيه  ,َغذش وؽىه نُز مذُضز للنوث٧
٩ااا بجماال ثلنْااجةٌ ثلضااٍ  , ثلل٢جلذااز دض٪ااىَٜ ًأٌ ثللٌثؽاا٩٨لااً ُؾااز ٩ٖضلااجههم نض

دهم لققش
 
 .(هـ.0.0,مٌُٞ)
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ثلقْاجدجس   ٍمٌثؽ٪ا ) اثلقاجنىنُُ مٗفقز ثللقجّاذُا  بلج أ  ثلا٦جب ؽ٪ل ثلقه فٍ      
فْااخ مااج صقٞااٍ داا  ثللااجهر ثلغجماااز وثلْااذ٪ى  مااا ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل ( ُاثلنااجًؽُ

 ٖ َض٪جًٛ م٨ ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا لللٚلقزودلج "دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز 
ٍ  (مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل) مٌثؽاا٨ فْااجدجس ) ثلقااه فااٍ مٗفقااز أٌ مقجّااخ مااجنىن

ُاٌ ٙاقُقز, ودلاج َٖادل     مٞجةُجل َغذش أن  موب أو ٕهو ٩لً ٙقز دُجنجس  ( مجًؽٍ
دقٚاو مْاج٩ور ثللدلا  ٩لاً ثلضهاٌح ماا        ٩لُهج ز ثللض٪جًفُجل لللذجها ثللقجّذثنضهجب

 .(هـ0.95, ن٦جب ٌَٝذز ثلومل) "بل أو ؽَ  ما ثلٌَٞذز
  

ثل٪وثلااز فااٍ صلغُاال   إلااًلضىٙاال ل ثلنااجًؽٍ فااٍ فااُا َْاا٪ً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس و     
ثلا٪لٍ للٌٖبز دوو  أَز ثنقٌثفجس ؽىهٌَز, وَنضل  ثلااجف٘  ثلذُجنجس ثللجلُز للىثم٨ 

ماا ٩للهلاج فُاظ َقاىب ثلااجف٘       ٌةُُْزثلثلٌَٞذٍ ٩ا مٌثؽ٨ ثلقْجدجس فٍ ثلطجَز 
ُاز ماا   صي  أمٚاً ؽهاو لٞالج  ثّاضُاج  بجمال فقاىو مََااز ثلوولاز ثللضك        ذثلٌَٞذٍ د

اجَااز ثللهاُااز  َذااي  ثل٪ ثلنااجًؽٍ ثلقْااجدجسثلٞااٌثةخ ٩لااً ثللدلاااُا, إٖ أ  مٌثؽاا٨  
ثلىثم٨ ثلققُقٍ لللٌبَ ثللجلٍ للٌٖبز دطُز ثللقجف٦ز ٩لً أهدُجس  إلًثلاجةقز للضىٙل 

لايث فائ  ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ َ٪لال د٦اٌوف ماو         ,جح مجلُاز ص٪ا ثللهاز وثلقٚى  ٩لاً أ 
  فاٍ د٪اٜ   صدى  مٚوثمُض  فُهج أ٩لً ما مٚوثمُز مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلايٌ بال هلا    

    ثلضاااٍ َقٚااال ٩لُهاااج ماااا هااايث   ٝااالج  صاااوفه إٌَثهثصااا   و ثْفُاااج  ثٖفضااااج٣ د٪لُلااا  
ٝاط٠   صقشثْفُج  فٍ د٪ٜ  وثم٪جل مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍثل٪لُل, فُظ َدى  

صاىفٌ ٩لاً ثللدلا  أمٚاً ماوً ملداا ماا ثلٞاٌَذز ماا          ٥ٔهجً دُجنجس مجلُز   ل٩ُل
     مااٗ  صناااُٜ ثًْدااجؿ فااٍ ثلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٞااٌَذز ٩ذااٌ ثللذجلطااز فااٍ           

جس ٙاىًَز, أو  ٌَضإعذجس مٚاٌوفجس ومٖا   أو, أو إنقجٗ صقُُم ثللنَو , ثّٖضهٗد
 .(ب0239, ٩ذوثهلل) إّقجٟ د٪ٜ ثللذُ٪جس

 
ُااجهٌ ف  دكناامٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس   إلااًٖ َا٦ااٌ   مااو دكنااملااج ّااذه  ثلذجفااظ وَااٌي     

إىث لم َلضَب فٍ ثلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَباجر وثلاومل    ومْضقل دٖدل بجٍف,
ً فُٞا٢ٌ ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ     ٩لً ثلقو ثْهنً ما ثٔفٚجؿ وثل٪ٌٛ ثل٪جب ٩اوب   إلا

 إلااًجًؽٍ مااا مذاال مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلناا   مذااى  ثلذُجنااجس ثللجلُااز ثللومقااز وثللقومااز    
مٚلقز ثلَبجر وثلومل, وَذاوأ فاٍ ثلضااجوٛ ما٨ ثللدلا  وباك  ثلذُجناجس ثللجلُاز  ُاٌ          

ماا مٌثؽا٨    ل٪ضلورثلذُجنجس ثللجلُز ثل دك مىؽىهر, ومو ٌَي أَٞجل ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ 
ً ٩لً ثلقو ثْهنً ما ثٔفٚجؿ ثلاٍٗب, ملاج َاؤهٌ    ٖ صٖضلل ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ   إلا

 .س ثللجلُز بكّجُ لضقوٌَ ثلٌَٞذزلضلك ثلذُجنج ث٩ضلجهه٩وب مذىل  أو 
 

  :ِشىٍح اٌثسث -
مىٝااى٧ هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز     دااك َااٌي ثلذجفااظ      

ٍ   وثلاومل  دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَباجر   دجللللداز   لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
ضاجّاخ وأهلُضا    َ, ولام َلاه ثٖهضلاجب ثلايٌ     لهلزثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز ما ثللىٝى٩جس ثل

ضهااٌح ثلٞااٌَذٍ دٚاااض  مقااوب ٩ااا ثل ثللْااتى   ثللدلاا  هااى وفُااظ إ .مااا ثلذااجفغُا
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, ماا٨ أ  ٩ااا ماج ؽااج  فُاا   ثللْااتى ٚاالقز ثلَبااجر وثلاومل وهااى  ثلٞااٌَذٍ للثٔماٌثً  
        دلٚاااالقز ثلَبااااجر   للهاااااز ثلاجفٚااااُا  دنااااٗف ىلااااك فااااٍ ثلىثماااا٨ ثللهاااااٍ    ثْمااااٌ
  ثٔمٌثً ثلٞاٌَذٍ ماج هاى إٖ صقٚاُل فجٙال ل٪للُاز نقال ثلذُجناجس         أفُظ  ,وثلومل

ثللجلُز ما ثلقىثةم ثللجلُز وص٪ذتضهاج فاٍ ثٔماٌثً ثلٞاٌَذٍ ماا مذال ثللدلا , ما٨ ثل٪لام          
ٍ  دجلضٞاااجما مااا٨ ثللدلااا   ثل٢اااٌف ثللْاااتى  داااك   هاااى مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽ

٩ا ثللدل   ثللٚلقز دٚاز ثلىبجلز إلًومٚىٙجل إىث مجب دضقوَم ثلنومجس ثلٌَٞذُز 
ِ      و, ثلٌَٞذٍ بُاو  مٌهاج وثلضك ْ  ؽىهٌ ثلاضاجةؼ وإؽاٌث ثس فقا٘ ثلذااىه ماا أولهاج 

ماا  ٩لُهج ما ثمضٚجٗ مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ, بلاج ٦َهاٌ ىلاك فاٍ صقٌَاٌه و        
موي ثللٚوثمُز وثٔفٚجؿ وثل٪اٌٛ فاٍ إ٥هاجً ثلضقٌَاٌ ثلاٍٗب للااجف٘ ثلٞاٌَذٍ        

 .دكبذٌ موً ملدا ٌَذٍلضؾاخ ثلضهٌح ثلٞ
  

ثلقااه فااٍ مٗفقااز    ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز     مااو ؽ٪اال و    
فْااخ مااج صقٞااً داا  ثللااجهر  ( مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا)ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا 

ودلج ٖ َض٪اجًٛ ما٨ ن٦اجب ثللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا لللٚالقز ثلقاه        "ثلغجماز وثلْذ٪ى  
ٕهو ٩لً ٙاقز دُجناجس  ُاٌ    فٍ مٗفقز أٌ مقجّخ مجنىنٍ مٞجةُجل َغذش أن  موب أو 

ز ثللض٪ااجًف ٩لُهااج دقٚااو مْااج٩ور   ُٙااقُقز, ودلااج َٖاادل ثنضهجبااجل لللذااجها ثللقجّااذ   
             ن٦اااااجب ٝاااااٌَذز  )"ثللدلااااا  ٩لاااااً ثلضهاااااٌح ماااااا بااااال أو ؽاااااَ  ماااااا ثلٞاااااٌَذُز    

 .(هـ0.95, ثلومل
   

ؾلهىًَاز مٚاٌ ثل٪ٌدُاز دىثم٪از صهاٌح      بٖاش مٚالقز ثلٞاٌثةخ ثل٪جماز  د   مو و     
دضهلااز ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ ٩ااا  ثللضنٚٚااز للاُجدااز, ٝااٌَذٍ دٖااٌبز مااومجس دقٌَااز

مدجفقز ثلضهاٌح   أؽهَرفُظ مجمش , ملُى  ؽاُ  مٌٌٚ (011)صقوً داقى  إٌَثهثس
ٍ   ثلٌَٞذٍ دلٚلقز ثلٞاٌثةخ دٞاذ٠ وثم٪از    لٖاٌبز صاو٩ً ثٌَوناجف     صهاٌح ٝاٌَذ

ش مايبٌر ثٖصهاجب دقُاجب    وبٖاا , فٍ صقوَم مومجس ثللٗفاز ثلؾىَاز   ؽٌوح ثللضنٚٚز
ثلٞااٌَذٍ ثلْاااىٌ مضٞاالاجل  إمٌثًهااجثللْااتىلُا ٩ااا ٕااٌبز ثٌَونااجف ؽااٌوح دضقااوَم 

ز ثلااىثًهر دجل٪قااو للضهااٌح مااا  ُااثلققُق هثسثَٔااٌث مااا كماال٩ااا صلااك ثل٪للُااز د إَااٌثهثس
ٍ  )لْج٩ور مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ    ثلٌَٞذز ثللْضققز وىلك د ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن

 دئمااج  , ثَٔاٌثهثس ثلليبىً للٌٖبز ٩لً ثلضهاٌح ماا ثلٞاٌَذز ثللْاضققز ٩لاً هايه       
 زمىم٨ مٚالقز ثلٞاٌثةخ ثل٪جما   )  ز للٌٖبزُثلققُق ثٌَٔثهثسثلىمجة٨ ثلضٍ ٩للهج ٩ا 
 .( ب9101,دلٌٚ ٩لً ثٖنضٌنش

 
مٚلقز ثلَبجر وثلومل فٍ صقٌٌَ ّجده م٪جنجصهاج ماا د٪اٜ ثلٖاٌبجس     مو أبوس و     

مااا مااٗ  صٚاااُز أ٩لجلهااج   , لللدااز ثلضااٍ صضهااٌح مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز    ثْؽاذُااز فااٍ ثل 
ور ثللوَاااز ٩لااً  مىماا٨ ؽٌَاا) ٝااٌَذُز٩لُهااج مااا مْااضققجس   وثللطااجهًر هو  هفاا٨ مااج 

 .(هـ0.80, ثٖنضٌنش
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لااى بااج  هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس     دكناا صضلغاالمٖاادلز ثلذقااظ   دااك َااٌي ثلذجفااظ  و     
ٛ    ثثلنجًؽٍ ى ودضقوَلا  للناومجس ثلٞاٌَذُز     مٚوثمُز وٕاجفُز فاٍ ثٔفٚاجؿ وثل٪اٌ

ـ   لقلاااش  عااجً ثلضهاااٌح ثلٞااٌَذٍ وٍثهس فٚاااُلز مٚاالقز ثلَباااجر     ,دجلٖاادل ثلٚااقُ
           مْاااااضىي  أمااااال إلاااااًوثلاااااومل, وثلضقلُااااال ماااااا فاااااجٖس ثلاْاااااجه ثللاااااجلٍ وثٔهثًٌ   

    ملداااا, وثلاااضنل٘ ماااا ثلضقاااوٌَ ثٔهثًٌ أو ماااج َْااالً دجلضقاااوٌَ ثلؾَثفاااٍ ل٪ُىدااا         
ثلضقاوٌَ ثلايثصٍ ماا     ن٦اجب  صذج٧إوثلدغٌُر, مجٙز فُلج َض٪له د٩َ٩َز ثلغقز م٨ ثللدل  

 ٖ ثلْاؤث    فائ   ّاذه وملاج   ,زلضاَثب ثل٢اى٩ٍ لْاوثه مُلاز ثلٞاٌَذ     مٗ  ًف٨ مْاضىي ث
 :٢ٌَؿ ناْ ثليٌ 

 
ٟ دٚس ِااا ِااذٜ أؼىاااط    ٟ  ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخ  ػٍااٝ ثمااح اٌفااازض اٌؼااش٠ث

ٟ  ج ٚاٌااذخً اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضوااا   ٌٍث١أاااخ اٌّا١ٌااح  فااٟ  ٌردٕااة اٌرٙااشب اٌؼااش٠ث
 ؟اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 

 : أ١ّ٘ح اٌثسث -
٩لاً فٚا٘ ثلٖاٌبج   ُاٌ      ثةخصاذ٨ أهلُز هيه ثلوًثّز ما أهلُز ؽذجَز ثلٌٞ     

  ا أو ُ٪ُااااُبااااجنىث إٔنجٙااااجل ١ذ ثلْاااا٪ىهَُا فااااٍ ٕااااٌبجس ثْمااااىث  ثللقُلااااز ّااااىث ل    
بااجنىث أّااىث  ُا, و٩لااً ثْٕاانجٗ  ُااٌ ثللقُلااُا  مقُلااُا أو  ُااٌ مقُلاا ث٩ضذااجًَُا, 

ُا أو ث٩ضذاااجًَا, ّااا٪ىهَُا أو  ُاااٌ ّااا٪ىهَُا, ملاااا َلجًّاااى  ثلاٖاااجٟ فاااٍ  ُااا١ذُ٪
ٗل مااا مٚااجهً فااٍ ثللللدااز        ثللللدااز  وفقااجل مااا مااٗ  ماٖااكر هثةلااز, أو َقققااى  هماا

ٖادل ثلاْاُؼ ثٖمضٚاجهٌ وثللاجلٍ     صلّٓ٪جً ثلٌَٞذُز ثللقوهر ن٦جمجل, وثلضاٍ داووًهج   
 .(ب.911 ,ثلض٪ٌَاُز ثلاٌٖثس ,مٚلقز ثلَبجر وثلومل) ٍثلى١ا لٗمضٚجه

 
ثلضااٍ َقااومهج مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس    ,ٞااٌَذُزثلنااومجس ثل أبغااٌَضاااجو  ثلذقااظ   بلااج     

ومقىماجس وٝاىثد٠   , هيه ثلنومجس وأنىث٧ثلنجًؽٍ أهلُز وثنضٖجًثل ما فُظ ماهىب 
ثللنضلااز  وثللْتىلُجس , جلؾىهر ثلل٪قىلز وثلومز ثللاجّذزثْهث  ثللهاٍ ثلْلُم لضقوَلهج د

    ثلنااااجًؽٍ إٍث  صقااااوَم هاااايه ثلنااااومجس ثلضااااٍ مااااو َض٪ااااٌٛ لهااااج مٌثؽاااا٨ ثلقْااااجدجس
٩وب مٚوثمُز ثلذُجنجس ثللجلُز ثلل٪ضلور ما مذل مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس  بلج أ  و .ثلٌَٞذُز

            َااااكصٍمااااج  إلااااًثلنااااجًؽٍ و٩ااااوب عقااااز ثلاااااجف٘ ثلٞااااٌَذٍ دهااااج ّااااىف َااااؤهٌ       
 : (ب9115, ٙٗؿ ثلوَا)
ً ااجف٘ ثلٞاٌَذٍ   ٢ٌَٞ ثل  - 0 إٝاج٩ز وماش ١ىَال فاٍ صقاوٌَ مذلا  ثلٞاٌَذز         إلا

ماا ماٗ  ثلاقا٘     ث١ٔا٧ٗ ّل٢ض  فٍ فاه  نجٙز إىث مجب دللجًّز دثلىثؽخ ّوثهه, 
 . ز ُثللُوثنٍ للقٌ ٩لل ثللدل  لطٌٛ فق٘ ّؾٗص  وهفجصٌه ثللقجّذ

ٗل  - 9 ً ؤهٌ فاٍ ثلاهجَاز   صا ماو   جل٩جلُ ثلقجؽز لدجهً ٌَٝذٍ ٝنم مؤهل صكهُ هاوً   إلا
ما مىث٩و وأِّ فٌٛ ثلٌَٞذز فْاخ ماج    ًةُُْزمج٩ور  ص٪ومج٩ور ثٖمضٚجه وثلضٍ 

 دااك اجههااج لٗمضٚااجهٌ  هب ّاالُظ, صلااك ثلقج٩ااور ثلضااٍ م" عااٌور ثْماام" حؽااج  فااٍ بضااج
 .ل ثلٌَٞذز َؾخ أ  صدى  فٍ فوهج ثْهنًُقٚصصدلاز 
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فضْااجح مذلاا  ٖإىث مااجب ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ دجّااضنوثب ١ٌَقااز ثلضقااوٌَ ثلؾَثفااٍ      - 8
هاوً  , أو ٌثل٦لم ٩ذٌ ثللطجٖر فٍ ثلضقاوَ  إلًثلٌَٞذز لذ٪ٜ ثللدلاُا, فقو َؤهٌ ىلك 

ثلضقاوٌَ للذلا  ثلٞاٌَذز     ٗأمىث  مََاز ثلوولز ثللْضققز ٩لً ثللدلاُا فٍ فجلاز إنقاج  
ً ثللْضقه ٩لً ثللدلااُا ملاج َقاىه فضلاجل      أّجّاجل   ص٪او ثلضاٍ   (2) هاوً مج٩اور ثل٪وثلاز    إلا

 .ثلٌٞثةخٌٛ ال
 

ثلذجفظ أ  صداى  هايه ثلوًثّاز إٝاجفز لققال ثلذقاظ ثللقجّاذٍ ثلٞاٌَذٍ         مل َكو     
ـ َلدا أ  صْهم فاٍ  فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز دلج صقوم  ما نضجةؼ   فاجو ؽوَاور    فاض

وأ  فقال مقجّاذز    ,ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز للىث٨ُٝ ثلٌَٞذز فٍ ثللللدزللذقظ ثلض٢ذُقٍ 
( .)بلج ٌَي د٪ٜ ثلذجفغُا دكنهج فٍ ثللٌصذز ثْمٌُر ود٪وه  -ثلٌَٞذز دٚاز ٩جمز 

أدقجط ما فُظ ٩وه ثْدقجط ثللقجّذُز ثلضٍ أؽٌَاش فاٍ ثللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز      
 (.5-., ب.911, ثلْهلٍ وثلؾذٌ)ب 9111ب فضً ٩جب 0231مٗ  ثلاضٌر ما ٩جب 

 
لاام َقاا٤ دجٖهضلااجب وثلوًثّااز دٚاااز ٩جمااز  ضهااٌح ثلٞااٌَذٍوبلاج أ  مىٝااى٧ ثل      

ٍ دٌ ثللقجّاذٍ ٩لاً ثللْاضىَا ثلا٦اٌٌ     ثلدجفُز فٍ ثلا فُاظ ًباَس م٪٦ام    , وثللُاوثن
أمج فُلج َض٪له دجلوًثّجس ثللقجّذُز فٍ , ثلوًثّجس ٩لً ثلٖه ثلقجنىنٍ لهيه ثل٦جهٌر

 (.5-., ب9111, هًهٌَ)هيث ثللؾج  فقو ثصْلش داوًصهج 
 

 :اٌثسث٘ذاف أ -
َهوف هيث ثلذقظ دٚاز ًةُُْز إلً ثلض٪اٌف ٩لاً أهام ثل٪ىثمال فاٍ صقوَاو هوً            

ثللقوماز للٚالقز ثلَباجر     مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز
وَااٌصذ٠ دضققُااه هاايث . للللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَزوثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ دج

جفاظ ثٔؽجداز   َقجو  ثلذ وثلضٍ تلز ثلذقظ ىثس ثل٪ٗمزثلهوف ٌٝوًر ثٔؽجدز ٩لً أّ
 :٩اهج وهٍ بجِصٍ

مج موي ثن٪دجُ هوً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ مٌثؽ٪ضا  للذُجناجس ثللجلُاز         -0
وفقااجل لٓن٦لااز وثلل٪ااجٌَُ ثللهاُااز ثلل٪لااى  دهااج فااٍ ثللللدااز ٩لااً عقااز ثلاااجف٘         

 ثلٌَٞذٍ دلٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ؟
مااج مااوي ثن٪دااجُ هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دضقوَلاا  للنااومجس ثلٞااٌَذُز   -9

ٗل لللدلاا  ثلٞااٌَذٍ ٩لااً عقااز ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ دلٚاالقز ثلَبااجر     دٚاااض  وبااُ
 وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ؟

 وثّضقجمض , مج موي ثن٪دجُ ثلضكهُل ثل٪للٍ وثللهاٍ للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ  -8
ٟ , وثلْاالىبُز وثّٖااضقٗ مااا ثلاااىثفٍ ثْمٗمُااز   مااا  ٩لُاا  و٩ااوب وؽااىه ٝااطى

ثللدلاُا ثلٌَٞذُُا ٩لً عقز ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ دلٚالقز ثلَباجر وثلاومل لضؾااخ     
 ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ؟

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ثلضدلاُزفٌٛ ثلٌٞثةخ دُا ثللىث١اُا فْخ موًثصهم  هٍ مٌث٩جر صققُه ثل٪وثلز ٩او: مج٩ور ثل٪وثلز
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مج موي ١ٌو وأّاجلُخ ثلاقا٘ ثلٞاٌَذٍ للااجف٘ ثلٞاٌَذٍ دلٚالقز ثلَباجر          -.
وثلومل للضكبو ما ٙقز ثلذُجنجس ثللجلُز وثلنومجس ثلٌَٞذُز ثللقومز ماا مٌثؽا٨   

 ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ؟

5-      ٖ ةقضاا  ثلضااُيَااز وأن٦لااز مٚاالقز ثلَبااجر     مااج مااوي فج٩لُااز ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ و
وثلااومل صؾااجه هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ لض٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز        

 لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ؟

 
 :اٌثسث ِٕٙد١ح -

 : ّىف َاهؼ ثلذجفظ فٍ هيه ثلٌّجلز أّلىدُا
ٍ  ثّْاالىح :إٌظااشٞ اٌدأااة :أٚاًل ثلوًثّااز ثللدضذُااز ثللدغاااز    فااٍ ثلىٙاااٍ ثلضقلُلاا

 ثللٌثؽ٨ ثل٪ٌدُز وثْؽاذُز وثلٌّجةل وثلذقىط ثل٪للُز ثلضٍ صضقوط ٩ا إلًدجلٌؽى٧ 
ثْن٦لز ىثس ثل٪ٗمز ثلل٪لى  دهاج فاٍ ثللللداز ثل٪ٌدُاز      إلًمىٝى٧ ثلٌّجلز, إٝجفز 

 .وصٌد٠ دكهوثف ثلذقظثلْ٪ىهَز وما عم صؾل٨ ثلل٪لىمجس وصلن٘ 
ٍ ّىف ص :اٌؼٍّٟ اٌدأة: ثا١ًٔا  ثّٖاضذجنز ٩لاً مجةلاز    ٪ضلو ثلوًثّز فٍ ؽجنذهج ثللُاوثن

 .ثللاجّذز ثلضٍ صققه أهوثف ثلذقظ دجّٖض٪جنز دكفو ثّْجلُخ ثٔفٚجةُز
 

 :أعا١ٌة خّغ اٌث١أاخ -
 .صقضىٌ ٩لً مؾلى٩ز ما ثّْتلز لضط٢ُز أّتلز ثلذقظ فُظ :ثّضذجنزصٚلُم مجةلز 

 
 :زذٚد ٚٔـاق اٌثسث -
دلٚاالقز ثلَبااجر  ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُاّااىف صقضٚااٌ ثلوًثّااز ثللُوثنُااز ٩لااً  :ٚاًلأ

فاٍ   عقاضهم لهاج ماا صاكعٌُ ٩لاً      وثلومل دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز لض٢ذُه ثلوًثّز ومج
لضؾااخ  ماا مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ      ثللقومز وثلنومجس ثلٌَٞذُز ثلذُجنجس ثللجلُز

 .ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
                  ّااااااىف صقضٚااااااٌ ثلوًثّااااااز ثللُوثنُااااااز ٩لااااااً ما٢قااااااز مدااااااز ثللدٌمااااااز         :ثا١ٔااااااًا

 هاج ٩ضذجًثللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز دج    مااج١ه  ماا  جهو   ٌُها ( ثل٢اجة  , مداز , ؽور)
, مدج  إمجمز ثلذجفظ ولدىنهج, ثللللدز فٍ ؽذجَز ثلٌَٞذز ماج١هأهم وأبذٌ  أفو لغلص

 .ٔؽٌث  ثلوًثّز ثللُوثنُزولْهىلز صاقل ثلذجفظ فٍ ؽل٨ ثلذُجنجس 
ّااىف صقضٚااٌ ثلوًثّااز ثللُوثنُااز ٩لااً ثلذُجنااجس ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز      :ثاٌثااًا

ثللقومز ما مذل مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ وموي م٢جدقضهج لل٪جٌَُ ثللقجّذز ثللجلُاز  
ون٦اجب ٝاٌَذز ثلاومل وأن٦لاز مٚالقز ثلَباجر       , وثللٌثؽ٪ز ثلل٪لى  دهج فاٍ ثللللداز  

 .ثْن٦لز ىثس ثل٪ٗمز لضقوَم ثلنومز د٪ٜو, وثلومل
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 : اٌذساعاخ اٌغاتمح
      ّااااُضم ثّااااض٪ٌثٛ د٪ااااٜ ثلوًثّااااجس ثلْااااجدقز ىثس ثل٪ٗمااااز دلىٝااااى٧ ثلوًثّااااز        

ثلضٍ ثّض٢ج٧ ثلذجفظ ثلىٙى  إلُهج, وّاُضم صقْاُلهج    ,ما ثْموب إلً ثْفوط ثلقجلُز,
ثْو  ثلوًثّاجس فاٍ ثللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز, أماج       ثلقْام  ضااجو   َو, أمْجبعٗعز  إلً

 .وثلقْم ثلغجلظ َضاجو  ثلوًثّجس ثْؽاذُز, ضاجو  ثلوًثّجس ثل٪ٌدُزفُثلقْم ثلغجنٍ 
 

 :اٌذساعاخ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح: أٚاًل
 
هوً ثٔؽااااٌث ثس ثلٌمجدُااااز وثلقىث٩ااااو  : "د٪اااااىث  (٘ااااـ2522 ,زاااااف )دساعااااح   -0

ماااا ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍ وثلَباااىٌ فاااٍ ثللللداااز ثل٪ٌدُاااز     ثللقجّاااذُز فاااٍ ثلقاااو  
 ".ثلْ٪ىهَز

صقوَو ثْعٌ ثليٌ صقوع  ثللذاجها وثٔؽاٌث ثس ثللقجّاذُز فاٍ      إلًثلوًثّز هوفش      
باال مااا ثلادااٌ ثللقجّااذٍ وثلادااٌ ثّٔااٗمٍ للقااو مااا ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ وثلضؾاااخ       
ثلَبىٌ, دج٩ضذجً أ  بٗ ثلاداٌَا لا  نهؾا  ثلناجٗ فاٍ ثلل٪جلؾاز ماا ماٗ  ثلقىث٩او          

مااا ثلاجفُااز وثّْااِ ثلضااٍ َ٪ضلااو ٩لُهااج, فُااظ صاام ثّااض٪ٌثٛ ثللذااجها وثٔؽااٌث ثس   
وللااج لللذااجها وثٔؽااٌث ثس . صققُااه أهااوثفهج إلااًثلا٦ٌَااز وفااه ثللاهااىب ثلاايٌ َْاا٪ً  

ثللقجّااذُز مااا أعااٌ ٩لااً فٚااُلز ثلَبااجر وثلٞااٌَذز, صاام ثّااض٪ٌثٛ صلااك ثللذااجها          
وثٔؽٌث ثس وموي ص٢ذُقهج فٍ ثلىثم٨ ثل٪للٍ ما مٗ  مدجصاخ ثللقجّاذز وثللٌثؽ٪از    

وماااا ماااٗ  ثللقجًناااز داااُا ثلوًثّاااز ثلا٦ٌَاااز  ومٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل دجللللداااز, 
دجلوًثّز ثل٪للُز ثلل٢ذقز ٩لُهلج, صذُا أنهلاج َضذ٪اج  ثللذاجها وثٔؽاٌث ثس ثللقجّاذُز      
فٍ ثْن٦لاز ثلٞاٌَذُز دجّاضغاج  أن٦لاز ثلَباجر ثلضاٍ ١ذقاش دققهاج ثللذاجها ثللقجّاذُز           

إَٞجؿ ؽىثناخ  وؽٌي  ,هو  ثّٔٗمُز بلج أوٝقض  نضجةؼ ثلوًثّز ثلا٦ٌَز وثل٪للُز
٨ ثل٪للاٍ لدال   ثٖصاجو وثٖمضٗف فٍ ثلض٢ذُه ووٝا٨ ثلضىٙاُجس ثلضاٍ صاضٗ ب وثلىثما     

 .ما ثلَبجر وثلٌَٞذز
 

أماايس دااجللاهىب ثل٪ااجب لللذااجها وثٔؽااٌث ثس  (فااجف٤)  هًثّااز كثلذجفااظ داا َاااىهو     
ثللقجّذُز فٍ بل ما ثلادٌ ثللقجّذٍ وثلادٌ ثّٔاٗمٍ للقاو ماا ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ      

ولم صض٢ٌو ثلوًثّاز إلاً هوً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز         ,لضؾاخ ثلَبىٌوث
دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَباجر وثلاومل لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ دجللللداز       

وبجنش نقجٟ ثٖلضقاج  دلىٝاى٧ ثلوًثّاز ثلقجلُاز ثلقاو ماا ثلضهاٌح        , ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز
بجنش ٩لً ن٦جب ٝاٌَذز ثلاومل ثلل٢ذاه     كنهجد زوثمضلاش م٨ ثلوًثّز ثلقجلُ ثلٌَٞذٍ

ّجدقجل فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز ْبغٌ ما ملُْا ّاز دوو  ص٪وَل أو صقوَظ ما٨  
فُاظ  , ثللْضؾوثس ثٖمضٚجهَز وثلض٢ىً ثلدذٌُ ثليٌ ٕهوص  ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْا٪ىهَز 
ٗ ب ماا٨ إ  ثللٌفلااز ثلقجلُااز لٗمضٚااجه ثلْاا٪ىهٌ ص٢لااخ إؽااٌث  إٙااٗؿ ٝااٌَذٍ َااض  

فقااو , وَضىثبااخ ماا٨ ثلض٢ااىًثس ثٖمضٚااجهَز ثل٪جللُااز , ثللضطُااٌثس ثٖمضٚااجهَز ثلوثملُااز
وصاااااجًَل ( 0/ب)ٙاااااوً ن٦اااااجب ٝاااااٌَذز ثلاااااومل ثلؾوَاااااو دجللٌّاااااىب ثلللداااااٍ ًمااااام 
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بلاج ٙاوًس ثلٗةقاز ثلضااُيَاز لا        , ثْهاوثف هـ لُْهم فاٍ صققُاه صلاك    05/0/0.95
  .هـ0.95/./00وصجًَل  0585دجلقٌثً ثلىٍثًٌ ًمم 

  
ثّْااذجح ثٔهثًَااز للضهااٌح ثلٞااٌَذٍ  :"د٪اااىث  (٘ااـ2536 ,اٌشااٙشأٟ)دساعااح   -9

 ."وثلقلى  ثللقضٌفز
ثلضهااٌح  إلااًثلض٪ااٌف ٩لااً ثّْااذجح ثٔهثًَااز ثلضااٍ صااؤهٌ    إلااًثلوًثّااز  هااوفش     

ثلضاٍ ص٢ذقهاج   ثلٌَٞذٍ فٍ مٚلقز ثلَبجر وثلومل دلوَاز ثلٌَاجٛ, وبايث ثٔؽاٌث ثس    
وأ٥هااٌس   ,ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ, وثلقلااى  ثللقضٌفااز للقااو مااا      ثللٚاالقز للقااو مااا   

بلج صىٙالش   ,ثلوًثّز ُٕى٧ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ ووؽىهه دُا ثللدلاُا دوف٨ ثلٌٞثةخ
ثلضهٌح ثلٞاٌَذٍ فاٍ مٚالقز ثلَباجر      إلًأ  هاجد أّذجدجل مض٪وهر صؤهٌ  إلًثلوًثّز 

ثلل٪لاى  دا , و لاىٛ    وثلومل, فُظ صذُا وؽىه ٝ٪  فٍ ن٦جب ثلضاوًَخ وثلض٪لاُم   
٩ااوب فج٩لُااز ثلٌمجدااز    إلااًوعطااٌثس فااٍ ثْن٦لااز وثللااىثةـ ثلل٢ذقااز, هاايث دجٔٝااجفز       

 ٌ بلااج أ٥هااٌس أ  هاااجد ٝاا٪اجل ٩جمااجل فااٍ ص٢ذُااه      ,وثللضجد٪ااز وّااى  ثلضا٦ااُم ثٔهثً
صا٦ُلُاز أو  ثٔؽٌث ثس ثلضٍ صقو ما ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ, ّىث  بجنش صلاك ثٔؽاٌث ثس   

    د٪ااااٜ ثللقضٌفااااجس للقااااو مااااا ثلضهااااٌح    إلااااًًثّااااز بلااااج صىٙاااالش ثلو  ,صقاََُااااز
نضهش ثلوًثّز دلؾلى٩ز ماا ثلضىٙاُجس وثلضاٍ لهاج ٩ٗماز دلىٝاى٧       ومو ث ,ثلٌَٞذٍ

, دََجهر ثلض٪جو  دُا ثللٚلقز وثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقاجنىنُُا  ثلوًثّز ثلقجلُز
وٝاا٨ وىلااك فُلااج َض٪لااه دضااوًَخ ماْااىدٍ ثللٚاالقز ثللنضٚااُا دااجلاق٘ وثلااٌد٠ و  

ٖ دٌثمؼ مٖضٌبز للدجفقز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ وثلقو ما ثلضْض ّاضاجهر ماا   ٌ ثلضؾاجًٌ وث
اجّاخ ماا٨ وٝا٨ ثللللدااز ومجٙااز   ثلل٪اجٌَُ ثللقجّااذُز ثلْا٪ىهَز وثلضااٍ صض   إ٩ااوثه لُاز  
ض٪له دجلقُجُ وثل٪اٌٛ وص٢ذُاه ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وفُلاج َض٪لاه دضقوَاو ثلقىث٩او         فُلج َ

 .ُزثللجلثلذُجنجس  إ٩وثهثلضٍ صقدم 
 

ٍ )   هًثّاز  كثلذجفظ دا ٌُٖ وَ      ًباَس ٩لاً ٙاىً ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ      ( ثلٖاهٌثن
ولام صض٢اٌو إلاً ثللؾاج  ثللقجّاذٍ دؾلُا٨ صنٚٚاجص  مقال         , فٍ ن٢اجو ٩لام ثٔهثًر  

ثلوًثّز ثلقجلُز لاووً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز          
  ثللقوماااز للٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل لضؾااااخ ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍ دجللللداااز ثل٪ٌدُاااز         

نش نقجٟ ثٖلضقج  دلىٝى٧ ثلوًثّز ثلقجلُز ثلقو ما ثلضهٌح ثلٞاٌَذٍ  وبج ,ثلْ٪ىهَز
بجنش ٩لً ن٦جب ٝاٌَذز ثلاومل ثلل٢ذاه ّاجدقجل فاٍ       وثمضلاش م٨ ثلوًثّز ثلقجلُز دكنهج

ثللللداااز ثل٪ٌدُاااز ثلْااا٪ىهَز ْبغاااٌ ماااا ملْاااُا ّااااز داااوو  ص٪اااوَل أو صقاااوَظ مااا٨   
فُاظ  , للدز ثل٪ٌدُز ثلْا٪ىهَز ثللْضؾوثس ثٖمضٚجهَز وثلض٢ىً ثلدذٌُ ثليٌ ٕهوص  ثلل

إ  ثللٌفلااز ثلقجلُااز لٗمضٚااجه ثلْاا٪ىهٌ ص٢لااخ إؽااٌث  إٙااٗؿ ٝااٌَذٍ َااضٗ ب ماا٨    
فقااو , وَضىثبااخ ماا٨ ثلض٢ااىًثس ثٖمضٚااجهَز ثل٪جللُااز , ثللضطُااٌثس ثٖمضٚااجهَز ثلوثملُااز

                 ( 0/ب)ٙاااااااوً ن٦اااااااجب ٝاااااااٌَذز ثلاااااااومل ثلؾوَاااااااو دجللٌّاااااااىب ثلللداااااااٍ ًمااااااام        
بلااج ٙااوًس ثلٗةقااز   , هااـ لُْااهم فااٍ صققُااه صلااك ثْهااوثف     05/0/0.95وصااجًَل 

 . هـ0.95/./00وصجًَل  0585ثلضااُيَز ل  دجلقٌثً ثلىٍثًٌ ًمم 
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 :اٌذساعاخ اٌؼشت١ح: ثا١ًٔا
 
مقااوهثس ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ فااٍ إ١ااجً :"د٪اااىث  (3111َ, ػدااٛج أتااٛ)دساعااح   -2

 ."ثلاق٘ ثلاجفٍ للؾهجلز ْ ٌثٛ ثلنٚنٚز فٍ مٌٚ

ٗل ل٢ذُ٪ااز مقااوهثس ثلاقاا٘ لللىماا  ثلٞااٌَذٍ فااٍ إ١ااجً        صاجولااش ثلوًثّااز صقلااُ
ثلاقاا٘ ثلاااجفٍ للؾهجلااز فااٍ مؾااج  ثلنٚنٚااز لٖااٌبجس م٢ااج٧ ث٩ْلااج  ثل٪ااجب فااٍ      

وٕااللش ثلوًثّااز ثلض٢ذُقُااز صقٌَااٌٌ ثلاقاا٘ لٖااٌبضُا إفااوثهلج فااٍ مؾااج       , مٚااٌ
 إلًٚش ثلوًثّز ومل, فٍ مؾج  ثلٚاج٩جس ثلدهٌدجةُز وثْمٌيثلٚاج٩جس ثلطيثةُز 

 :ثِصُزثلاضجةؼ 
ً ثلاق٘ ثلاجفٍ للؾهجلز فٍ فجؽز  مجٍث  - ٩للاٍ ماا ؽجناخ ثللا٦لاجس      صكٙاُل  إلا

ثللهاُااز َقااوه هُدلاا  ثللضدجماال ثلىثؽااخ أ  َااضم فااٍ ٝااىة  ن٦ااٌثل لََااجهر فجؽااز         
 .مجٙز فٍ مٌٚ ثْمٌُرفٍ ثلْاىثس  إلُ ثللْضنومُا 

ثللقاوهثس ثلٌةُْاُز لا  ماا فُاظ      فق٘ ثللىم  ثلٞاٌَذٍ فاٍ فجؽاز إلاً صذُاج        -
بُاُااز ثلضقٌَااٌ ٩ااا  ٝاالا و وثّْااجلُخ وثٔؽااٌث ثس ثلللداااز, ون٢جماا , ثلقااجةم داا 

 .صقٌٌَ ثلاق٘ ثلاجفٍ للؾهجلز

ن  ٖ َقوب صكبُوثل بلاج إ  ثلضقٌَاٌ مجٙاٌثل ٩لاً     أٌٝوًر ثلا٘ فٍ صقٌٌَ ثلاق٘  -
  ثلضقٌَاٌ َض٪لاه   أو, ث١ٌْثف ثلضٍ وثفقش ٩لً ثلقُجب دجٔؽٌث ثس ثلىثؽخ أهثؤهج

فق٠ دجل٪اجٌٙ وثلقْاجدجس ثللجلُاز و ُاٌ ثللجلُاز وأنا  لام َلضاو إلاً ثلقاىثةم ثللجلُاز           
 .لللاٖكر بدل

 

هًثّاز صقلُلُاز ل٦اجهٌر ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ      :" د٪ااىث   (3111َ, دسد٠اش )دساعح   -3
 (.دؾلهىًَز مٌٚ ثل٪ٌدُز.)"مدجفقضهج, أّذجدهج,  عجًهج: فٍ ثلذُتز ثللٌَٚز

ثلوًثّااز ٥ااجهٌر ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ دج٩ضذجًهااج مااا أهاام ثل٪اجٙااٌ ثلضااٍ      صاجولااش     
وص٪او هايه ثل٦اجهٌر ماا أهام ثللىٝاى٩جس       , صؤهٌ إلً ٩اوب صققُاه ثل٪وثلاز ثلٞاٌَذُز    

ّٖاُلج فاٍ صلاك ثِوناز ثلضاٍ ثصؾا  فُهاج        , ثلضٍ صااٌٛ ناْاهج ٩لاً مؾٌَاجس ثْفاوثط     
   ٌ ضىؽخ صقلُاال هاايه ملااج َْاا, ثهضلااجب هولااز مٚااٌ ثل٪ٌدُااز نقااى ثٔٙااٗؿ ثٖمضٚااجه

 .وثمضٌثؿ ثلقلى  ثللٗةلز لهج, ثل٦جهٌر وم٪ٌفز ثل٪ىثمل ثلضٍ أهس إلُهج
 

مْتىلُجس ثللقجّخ ثلقجنىنٍ ٩ا صقوَم :" د٪اىث  (3112َ ,اٌؼثادٞ)دساعح   -4
دؾلهىًَز مٌٚ )".جًر مجٙز ٩ا ثللْتىلُز ثلؾاجةُزثلنومجس ثلٌَٞذُز م٨ إٕ

 (.ثل٪ٌدُز
ؽىثنااخ هااوفش ثلوًثّااز ٩ااٌٛ ماهااىب وأنااىث٧ ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز دلااج َىٝااـ       

ودُااج  مٚااجة٘ وملُاَثس مؾااجٖس صقااوَم ثلنااومجس  , ومؾاجٖس صقااوَم هاايه ثلناومجس  
للٌثؽا٨ ثلقْاجدجس   ثلٌَٞذُز وأعٌ ىلك ٩لً مقىمجس وٝاىثد٠ ثْهث  ثللهااٍ ثلْالُم    

 ثلقْااجدجس ةُااز للٌثؽاا٨ودُااج  فااووه ثللْااتىلُز ثلؾاج  لضقااوَم هاايه ثلنااومجس  ثلنااجًؽٍ
ووه ثللْاااتىلُز ثللونُاااز وثللْاااتىلُز وفااا, ٩اااا صقاااوَم ثلناااومجس ثلٞاااٌَذُزثلناااجًؽٍ 

ثلضكهَذُااز و٩ااٌٛ د٪ااٜ فااجٖس ثللْااتىلُز ثلؾاجةُااز وثللونُااز وثلضكهَذُااز فااٍ وثماا٨         
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ودُاااش نضااجةؼ  ,ثلللجًّااز ثللهاُااز وىلااك دلااج َىٝااـ فااووه وؽىثنااخ هاايه ثللْااتىلُجس
ٌَذُز ما أهم وأبغٌ ثلنومجس ثللهاُز ثلضٍ َلدا أ  َقومهج ثلنومجس ثلٞ دك ثلوًثّز 
وٝااىثد٠ ثْهث  ثللهاااٍ  أ  مقىمااجس , ثلوص٪ااوثهثنضٖااجًثل  ثلنااجًؽٍثلقْااجدجس  مٌثؽاا٨
ثلناجًؽٍ صضاكعٌ دلؾلى٩از ماا ثلنٚاجة٘ وثلللُاَثس ثلضاٍ َضْام          ثلقْجدجس للٌثؽ٨

داي  ثل٪اجَاز ثللهاُاز    ثللهااٍ ثلْالُم و    ثْهثوأ  , ثلٞاٌَذُز دهج مؾج  صقاوَم ثلناومجس   
ثلناجًؽٍ   ثلقْاجدجس  ؽجناخ مٌثؽا٨  مؾاج  صقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز ماا       ثلىثؽذز فٍ

وأ  ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز ص٪ضذااٌ  , مااا ثللقىمااجس وثلٞااىثد٠ َْااضلَب صااىثفٌ مؾلى٩ااز  
ثللونُااز إٍث   ومااو َض٪ااٌٛ أَٞااج لللْااتىلُز  , ثللٚااوً ثّْجّااٍ لللْااتىلُز ثلؾاجةُااز  

أو , وب ديلا  لل٪اجَاز ثللهاُاز ثلىثؽذاز    إماج دْاذخ إهلجلا  و٩ا    صقوَل  للناومجس ثلٞاٌَذُز   
ٗل     جل ماجّاذ  و٩للُاجل  للُاجل ٩ دْذخ مذىل  صقوَم مومجس ٌَٝذُز وهى  ُاٌ مؤهال لهاج صاكهُ

ثلنجًؽٍ لللْتىلُز ثلضكهَذُز إمج دْذخ ثلقدم ٩لُ   ثلقْجدجس ومو َض٪ٌٛ مٌثؽ٨, ل 
ز أٙلُز أو صذ٪ُز فٍ هايه  مْجهل ؽٌَلز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ ّىث  بج  ىٌدجٔهثنز فٍ 

ٗ , ثلؾٌَلااز دقٚااو أو  ُااٌ مٚااو أو دْااذخ ص٪ٌٝاا      ةاا أو دْااذخ إفٖااج  أّااٌثً ٩ل
لللْااتىلُز ثللونُااز وثلقداام ٩لُاا  دااجلض٪ىَٜ أو دْااذخ صن٢ُاا  لقىث٩ااو و هثح ثلْاالىد   

 .ثللهاٍ
 

ثل٪قىدااجس ثلٞااٌَذُز ومااوي فج٩لُضهااج فااٍ  : "د٪اااىث  (3114َ ,ِٕظااٛس)دساعااح   -5
 ".ح ما ٌَٝذز ثلومل فٍ فل٢ُْامدجفقز ثلضهٌ

 ثلض٪اااٌف ٩لاااً ١ذُ٪اااز ثلضهاااٌح ماااا ٝاااٌَذز ثلاااومل فاااٍ   إلاااً ثلوًثّاااز هاااوفشو    
ومو مل٘ ثلذجفاظ   ,فل٢ُْا, بلج فجولش ثلدٖ  ٩ا  ثّْذجح ثلضٍ صدلا وًث  ىلك

ً مؾلى٩از ماا ثل٪ىثمال ثلضاٍ صاؤهٌ       إلً ً ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ, ومْالهج     إلا ٩ىثمال   إلا
مهلز ؽوثل وما أدٌٍهج ثلااىً ثل٢ذُ٪ٍ ما ثلٌٞثةخ, و٩ىثمل مهلز ما دُاهج  ُاجح  
   ثلااى٩ٍ ثلٞااٌَذٍ, و ُااجح ثْن٦لااز ثلٞااٌَذُز ثلقوَغااز, و٩ىثماال ٝاا٪ُاز ثْهلُااز       

          ثًر ثلٞااااٌَذُز, وثلطلااااىٛ فااااٍ ثلا٦ااااجب   ثن٪ااااوثب ثلغقااااز دااااُا ثللدلاااا  وثٔه   : مغاااال
 .(ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ) وٌَثلٌَٞذٍ, وٝ٪  باج ر مكمىً ثلضق

 
 ."ثلضهٌح ما ٌَٝذز ثلومل فٍ فل٢ُْا:" د٪اىث  (3114َ, لاعُ)دساعح   -6

ثلضهاٌح ماا ٝاٌَذز ثلاومل فاٍ       وإٔادج  ثلض٪ٌف ٩لً مجهُز  إلًهوفش ثلوًثّز      
وماا عام م٪ٌفاز    , ثلدجمااز وًث  هايه ثل٦اجهٌر    ثّْاذجح ثلٞاز ثلطٌدُز وثلىمىف ٩لاً  

ً  دجٔٝاجفز ثلاجؽلاز ٩اا هايث ثلضهاٌح      ثِعجً وم٪جلؾاز ثلضهاٌح    ٩ٔجماز   لُاز وٝا٨   إلا
ثلٞااٌَذٍ وصقااوَلهج للااووثةٌ ثلٞااٌَذُز لضٞاالُاهج فااٍ مٖااٌو٧ مااجنى  ٝااٌَذز ثلااومل  

ثلذجفااظ مْااقجل مُااوثنُجل ل٪ُاااز    وأؽااٌي, ثْمااٌيثلٞااٌَذُز  وثٔؽااٌث ثسثلالْاا٢ُاٍ 
ىثس ثل٪ٗماز   وث١ٌْثفذُز ثلٌَٞ ثٔهثًرٕنٚجل مغلش وؽهز ن٦ٌ  ..٩ٖىثةُز ما 

ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ فااٍ فلْاا٢ُا وىلااك دىثّاا٢ز ثّااضذجنز ٙااللش لهاايث         أّااذجحفااٍ 
ومااو أ٥هااٌس نضااجةؼ ثلوًثّااز إ  ثلضهااٌح مااا ٝااٌَذز ثلااومل َ٪ااىه دٖاادل     , ثلطااٌٛ

          أّجّااااااٍ إلااااااً مؾلى٩ااااااز مااااااا ثّْااااااذجح ثٖمضٚااااااجهَز وثٔهثًَااااااز وثلضٖااااااٌَ٪ُز   
ا ثلااووثةٌ ثلقدىمُااز وهوثةااٌ ٝااٌَذز ثلااومل و٩ااوب وأهلهااج ملااز ثلضاْااُه دااُ, وثلااْااُز
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ثللْااجوثر فااٍ ص٢ذُااه ثْن٦لااز ثلٞااٌَذُز وٝاا٪  فااٍ ثلااى٩ٍ ثلٞااٌَذٍ و لااىٛ       
ثلقااجنى  ثلٞااٌَذٍ ثلل٢ذااه وثللطااجٖر فااٍ ثّْاا٪جً ثلٞااٌَذُز وٝاا٪  ثلؾااَث  ثلاايٌ    

 .َاٌٛ ٩لً ثللضهٌدُا وبٌثهُز ثللدل  لوف٨ ثلٌَٞذز
 
ٌمجدااز ثلؾذجةُااز بااكهثر للقجًدااز ثلضهااٌح  ثل:"د٪اااىث  (3114َ, تٌٛخااٛش)دساعااح   -7

 (.دوولز ثلؾَثةٌ) ."هًثّز فجلز وَٖز دجصاز, وثلطٔ ثلٌَٞذٍ

قجولااز ثلض٪لااه ؽجنااخ م إلااًصاجولااش ثلوًثّااز ٙاالُم ن٦ٌَااز ثلضالُااز ثٖمضٚااجهَز        
فُااظ إ  ثلٌمجدااز ثلؾذجةُااز ص٪ضذااٌ بااكهثر للقجًدااز ٥ااجهٌر ثلطاأ     , وثلضااومُه أبغااٌ فُاا  

ً ااام ثلٚااا٪ىدجس دطُاااجح  , ثلٞاااٌَذٍ دقٚاااو ثلقاااو ماااا  عجًهاااج ثلٞاااجًر   وثلضهاااٌح 
ثٔفٚجةُجس ثلٌّلُز دجٔٝجفز إلاً ٙا٪ىدز ثلض٪جمال ما٨ ثلاٚاىٗ ثلضٖاٌَ٪ُز ثلضاٍ        

مجٙازل فُلاج   , وأَٞجل ٩وب صقوَم ثللْتىلُا ثلل٪اُُا َاو ثللْاج٩ور  , ثمضلاش ٩ذٌ فضٌثس
 .َض٪له ماهج دجلل٪لىمجس وثًْمجب مقل ثلذقظ

    

 (.دال٢ُْا)."ثلٌَٞذُز لٓ ٌثٛثلضومُه :"د٪اىث  (3116َ, زٛعٛ) دساعح  -2

ن٦ااجب ًمااجدٍ   إَؾااجهصققُااه ثلٌمجدااز ثلٞااٌَذُز مااا مااٗ       إلااًهااوفش ثلوًثّااز       
داااُا م٪اااجٌَُ ثلا٦اااجب  زوىلاااك ٩اااا ١ٌَاااه هًثّاااز ثل٪ٗماااجس ثلذاُىَااا , ٝاااٌَذٍ ف٪اااج 

ثلللجًّز فجلُجل ثلٌَٞذٍ وم٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز للنضل  أوؽ  أن٢ٖز مٌثؽ٪ز ثلقْجدجس 
   فااااو أثلااااوو  ثلضااااٍ ص٪ضذااااٌ ثلٞااااٌثةخ  أو فلْاااا٢ُافااااٍ ثلىفااااوثس ثٖمضٚااااجهَز فااااٍ 

ثلقاٌث ر ثلضقلُلاٍ للوًثّاجس ثلا٦ٌَاز ثللٌصذ٢از       أّالىح وثّاضنوب ثلذجفاظ   , مٚجهًهج
مااهؼ صقلُال ثللٞالى  مْاضنومجل داايلك      إلااً دجٔٝاجفز دلىٝاى٧ مٌثؽ٪از ثلقْاجدجس    

ن٦ااجب فقااا٘   إَؾاااجه  أثلوًثّااز   ؼنضااجة  أ٥هاااٌسومااو  , ػوثّٖاااضاضجمذٌصاا  دجلضقلُاال   
   ٍ ٍ  ٖ صدلاا فقا٠  , وثلضقجَال فاٍ ثلقْاجدجس   , ٌَٝذٍ ف٪ج  للدجفقاز ثلطأ ثلٞاٌَذ  فا
مىث٩او ثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز     أوثلٞاٌَذُز   ثْن٦لاز ثلىّجةل ثل٪قجدُز ثللاٚىٗ ٩لُهج فٍ 

فااٍ فْااا   أَٞااجل وإنلااج, ثلنااجًػ أوثلٚااجهًر ٩ااا ثللؤّْااجس ثللهاُااز فااٍ فلْاا٢ُا   
وص٪جونهااج , ومجٙاز مىثًههااج ثلذٖااٌَز , ثلٞااٌَذُز للىثًههااج ثللضجفااز ثٔهثًرنوثب ثّاض 

دٖدل ٩للٍ وموًوُ م٨ ثللؤّْجس ثللهاُز ثل٪جملز فٍ مُاجهَا ثللقجّاذز ومٌثؽ٪از    
 .ثْبجهَلٍ أوثلقْجدجس ّىث  بجنش ٩لً مْضىي ثلٚ٪ُو ثل٪للٍ 

 
جس ثللجلُز ثللومقز موي مٚوثمُز ثلذُجن:"د٪اىث  (3116َ, طالذ اٌذ٠ٓ)دساعح    -0

 ."لوي هوثةٌ ٌَٝذز ثلومل ثلال٢ُْاُز

هاوفش ثلوًثّاز ٩لاً مُاجُ ماوي مٚاوثمُز ثلذُجناجس ثللجلُاز ثللومقاز ثللضلغلاز فاٍ                 
  ٌ دااو ثل مااا صقلُاال وصْااؾُل  , ثللَُثنُااز ثل٪لىمُااز ومجةلااز ثلااومل ومجةلااز ثلضااوفه ثلاقااو

ٖل إلااً إ٩ااوثه, وصذىَااخ وصٚاااُ  ثْفااوثط ثٖمضٚااجهَز ثلذُجنااجس ثللجلُااز وثلضااٍ  وٙااى
للذااااجها ثللقجّاااااذُز ثللض٪اااااجًف           ل جصؼ ثلاهاااااجةٍ لل٪لاااال ثللقجّاااااذٍ وفقاااااجل صلغاااال ثلاااااا 

ومااٌوًثل دضااومُه ثلذُجنااجس ثللجلُااز مااا مذاال مااومه فْااجدجس مااجًؽٍ مْااضقل        , ٩لُهااج
٢٩ٔج  ًأَ  ثللهاٍ فى  موي ٙقز صلغُلهاج لىثما٨ ثلٖاٌبز ثللاجلٍ ونضُؾاز      , ومقجَو

ومٌؽااش ثلوًثّااز داضااجةؼ مااا   , ك وفقااجل لل٪ااجٌَُ صااومُه مض٪ااجًف ٩لُهااج   أ٩لجلهااج وىلاا 
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  د٪ااٜ ّاالىبُجس مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا فااٍ ثلض٪جماال ماا٨ ثٔهثًر  أ: أهلهااج
  ثلاَثهااز وثّٖااضقجمز وثْمجنااز  : ثلٞااٌَذُز مجًؽااز ٩ااا مىث٩ااو ثلْاالىد ثللهاااٍ مغاال     

 .س فج٩لز ٩لُهمو٩وب وؽىه ٩قىدج, ٩لجلهمأدْذخ  ُجح ثلٌمجدز ثلاج٩لز ٩لً 
 
صىعُه إؽٌث ثس ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ ": د٪اىث  (3112َ ,ٚاٌؼشت١ذششف )دساعح   -2

هًثّاز ص٢ذُقُاز ٩لاً هثةاٌر ٝااٌَذز     : ماا ما٦اىً مض٢لذاجس إهثًر ثلؾاىهر ثلٖاجملز     
 ."ثلومل وثللذُ٪جس فٍ وٍثًر ثللجلُز فٍ ثًْه 

  ٔهثًر ثلؾىهر ثلٖاجملز ثل٪وَاو ماا ثللض٢لذاجس وماا أهلهاج       أز اش نضجةؼ ثلوًثُّد     
  صقوَاااو وصىعُاااه ثٔؽاااٌث ثس وثل٪للُاااجس ثللض٪اااوهر ثلضاااٍ صاااؤعٌ فاااٍ ؽاااىهر ثللااااضؼ أو     
ثلنومز, ليلك مجمش هثةٌر ٌَٝذز ثلاومل وثللذُ٪اجس فاٍ ثًْه  لاوي ث٩ضلجههاج ن٦اجب       

 إلااًي هااج, ملااج أهثللْااجنور وصىعُقثلؾااىهر دضقوَااو إؽااٌث ثس باال مومااز مااا ثلنااومجس  
ّضغاج  مومز ثلاقا٘ ثلٞاٌَذٍ   وف٪جلُضهج و٩ٌّز إنؾجٍهج وهمض  دجٍَجهر باج ر أهثةهج 

ٌ ٖ ََث  َاضم ٩لاً نقاى  ُاٌ     ثلضٍ صٖدل ثلاْذز ثْبذٌ وثْهم ما ٩لل ثلوثةٌر, وثلي
مضؾااجنِ فااٍ أهث  ثلاجفٚااُا وثصْااج٧ مْااجفز ثؽضهااجههم فااٍ صقااوٌَ    , و ُااٌ مؤّْااٍ

ً ز, إٝجفز ٍٖهَجه فاجٖس ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ, ثْماٌ     ثلٌدـ ثلنج٨ٝ للٌَٞذ  أّاض٩ٌ
هوً ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ وأهلُضاا  مااا ؽهااز   ثهضلااجب ثلذجفااظ فااٍ مقجولااز مااا  ٔدااٌثٍ   

ماا ؽهاز أماٌي, دهاوف مْاج٩ور ثٔهثًر ثلٞاٌَذز        وصقوَو إؽاٌث ثس ٩للا  وصىعُقهاج   
ٗل٩لً إمٞج٩  لا٦جب   .إهثًر ثلؾىهر ثلٖجملز مْضقذ

 

ثل٪ٗماااز داااُا ثللدلااا  وثٔهثًر   :"د٪ااااىث  (3110َ, اٌغفاااٛسػثاااذ )دساعاااح  -21
 .(دال٢ُْا) ."ثلٌَٞذز وأعٌهج ٩لً ثلضقُٚل وثلؾذجَز

هااوفش هاايه ثلوًثّااز إلااً ثلض٪ااٌف ٩لااً ١ذُ٪ااز ثل٪ٗمااز دااُا ثللدلاا  وثٔهثًر              
عاٌ  أوماا عام   , وىلك ما مٗ  ثلض٪ٌف ٩لاً فقاىو وثلضَثماجس بال ماهلاج     , ثلٌَٞذُز

( 511)و١ذقش ثلوًثّز ٩لً ٩ُاز دل  فؾلهاج  , ىلك ٩لً مْضىي ثلضقُٚل وثلؾذجَز
٩ذااجًر مى٩ٍااز ٩لااً ملْااز  ( 81)وىلااك مااا مااٗ  ثّااضذجنز صدىنااش مااا   , مْااضؾُخ
ًفااٜ : هااٍو إَؾجدااجل أعااٌسثلضااٍ  ثلاضااجةؼومٌؽااش ثلوًثّااز دلؾلى٩ااز مااا  , مقااجوً

ثللدلاا  مااا مااٗ   وإنٚااجف, (ثلىثّاا٢ز)ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ للٞااطىٟ ثٖؽضلج٩ُااز  
صا٦ُم ثلا٦جب لل٪ٗماز   إلً دجٔٝجفز, ثلضاََٗس ثللاٚىٗ ٩لُهج فٍ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ

ثلٌَٞذُز ما مٗ  ثلقىثفَ وثل٪قىدجس وثلطٌثمجس ثللاٚاىٗ   وثٔهثًردُا ثللدل  
وثلؾذجَز فضلغلش د٪اوب مٌث٩اجر    ثلضقُٚلّلذجل ٩لً  أعٌسثلاقٌثس ثلضٍ  أهم أمج ,٩لُهج

وصاااونٍ إهًثد ثلااااجف٘ , ثلاااومل لقىث٩اااو ثل٪وثلاااز ثلنجٙاااز داااجللدلاُا ن٦اااجب ٝاااٌَذز 
دجٔٝاجفز إلاً ٩اوب ّاهىلز ووٝاىؿ د٪اٜ       , ثلٌَٞذٍ لىثم٨ و٥ٌوف ٩لل ثللدل 
 .نٚىٗ ن٦جب ٌَٝذز ثلومل ثلال٢ُْاٍ
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 :اٌذساعاخ األخٕث١ح: ثاٌثًا
 

ّاال٢ز :"د٪اااىث  (Lars P-Feld & Bruno S. Frey, 2002)دساعااح   -2
 (.دْىٌَْث) ."صقلُل ثّض٩ٗ٢ٍ, ٨ ثلٌٞثةخثلٌَٞذز وهثف

 إلً بُاُزدقظ ثٖلضَثب ثلٌَٞذٍ ما مٗ  ثلا٦ٌ  إلًفُظ هوفش هيه ثلوًثّز 
ؽال  أماا   دكنا  ومو مٌؽش هيه ثلوًثّز , ص٪جمل ّل٢ز ثلٌٞثةخ م٨ هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ

 إ ثلقٚى  ٩لً ثلضَثب ٌَٝذٍ ماا هثف٪اٍ ثلٞاٌثةخ َؾاخ ٩لاً ّال٢ز ثلٞاٌثةخ        
لوف٪  ٩لاً ثٖلضاَثب    ثٔؽذجًثّضنومش ٩اٌٚ  إىث أمج, ص٪جمل هثف٨ ثلٌٞثةخ دجفضٌثب

ٌ فج  هيث ُّىلو ًهر ف٪ل لوي هثف٨ ثلٞاٌثةخ وَؾ٪لا  َضهاٌح ماا هفا٨ ثلٞاٌَذز         داك
ّىَْاٌث ثلضاٍ    أماجلُم ودُاش ثلوًثّاز ماا ماٗ  ثّاضنوثب ثلذُجناجس ٩لاً        , ١ٌَقز بجنش

  هااجد ٩ٗماز داُا    أو( ب0225 - ب02.1)لِ فتجس منضلااز ماا ثلْااىثس    م ٢ش 
بُاُاااز م٪جملاااز مْاااتىلٍ ثلٞاااٌثةخ لاااوثف٪ٍ ثلٞاااٌثةخ وداااُا ثلقاااجفَ ٩لاااً ثٖلضاااَثب   

صاْاٌ ثللاوي ثل٪اجلٍ للاٌوؿ ثلل٪اىَاز      ( ثلااْاُز )وث  ثل٪ٗماز ثلْاُدىلىؽُز   , ثلٌَٞذٍ
      ٍ نا  بللاج باج     أدل٪ااً  , ثلٌَٞذُز وثلضٍ صْاج٩و ٩لاً فال  لاىٛ ثٖلضاَثب ثلٞاٌَذ

َؾجدُاااز داااُا ّااال٢ز ثلٞاااٌثةخ وهثف٪اااٍ ثلٞاااٌثةخ مذاُاااز ٩لاااً ثلغقاااز  إهااااجد ٩ٗماااز 
٩لااً فاال ثللٖااجبل وثلٚاا٪ىدجس ثلضااٍ صىثؽاا       ىلااك وثٖفضااٌثب ثللضذااجه  بللااج ّااج٩و  

 .ثل٪للُز ثلٌَٞذُز دٌمضهج
 

 : دساعح طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ  -3

International Monetary Fund-Fiscal Affairs Department, 2002)) 

 ".ثٔهثًر ثلٌَٞذُز فٍ ٌٕو  ُّجإٙٗؿ :" د٪اىث 
ثلٞاٌَذُز فاٍ    ثٔهثًرثلضقوَجس ثلضٍ وثؽهاش   أهمدقظ  إلًوهوفش هيه ثلوًثّز      

ثللْاجهلجس ثلضاٍ ماومضهج لقال ثللٖاجبل ثلؾاجهر وماا عام صذُاج            أهام وصىٝاُـ  , ثلُٚا
ثل٢ااٌو ثلضااٍ َلدااا ثّااضنوثمهج للىثؽهااز ثلضقااوَجس وثلٚاا٪ىدجس ثلضااٍ صٗمُهااج    أفٞاال
ثلٞاٌَذُز ماهاج    ثٔهثًرهااجد صقاوَجس وثؽهاش     إ  أوٝاقش فُظ , ثلٌَٞذُز ثٔهثًر

ً  إٝاجفز , ثٔنضاجػ وصقى  هُدل , هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ أ٩وثهثلََجهر ثلٌَْ٪ز فٍ  وثما٨   إلا
 أٙاذقش ٩وث ثلقىثنُا ثلل٢ذقز ثلضاٍ  , ثلٌَٞذُز وثٔهثًرثل٪ٗمز دُا هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ 

ً  أٝا  ,  ٌُ مٗةلز ٖمضٚجه ثلْىو ثلل٪و  وماو  , ىلاك ثللْاجفز ثلٖجّا٪ز للاذٗه     إلا
ً ثلٞاٌَذُز   ثَٔاٌثهثس عاٌ ملقاى٣ فاٍ ثننااجٛ نْاذز      أبج  لهايه ثل٪قذاجس    ٍ  إلا  إؽلاجل

إنضجؽُاز  وَقجدل  ثٍهَاجه ٩اوب ثٖلضاَثب داُا هثف٪اٍ ثلٞاٌثةخ وثننااجٛ        , ثلاجصؼ ثللقلٍ
  ثلُٚا ٩للش ٩لً م٪جلؾز هيه ثل٪قذجس كثلوًثّز د أ٥هٌسومو , مى٥اٍ ثلٌٞثةخ

ٍ   إ٩جهرك ما مٗ  وىل ١ٌَقاز   دئهماج  فُاظ مجماش   , صٚلُم وصْهُل ثلا٦اجب ثلٞاٌَذ
ثلٞااٌثةخ مااا مااٗ    إهثًرؽوَااور لضقٚااُل ثلٞااٌثةخ و٩للااش ٩لااً صقااوَظ ن٦ااجب    

ما٦لز ومٌُْر وبيلك ٩للاش ٩لاً ص٪ََاَ فهام وثما٨ ثلٞاٌثةخ ماا ماٗ           إؽٌث ثس
هايه   أ٥هٌصا  ماج   ومو ثّضاجهس ثلٚاُا فْاخ  , نٌٖ ثلضى٩ُز ثلٌَٞذُز وصققُه ثل٪وثلز

مغال ثٍهَاجه   , ضاجةؼ ثلهجماز  فُاظ مٌؽاش دلؾلى٩از ماا ثلا    , ما هايه ثل٪للُاز  , ثلوًثّز
ٌ  أٙاذقش ثلٞاٌَذُز   ثٔهثًر  أو, ثلٞاٌَذُز ثلؾذجَز       مٗةلاز ما٨ ثمضٚاجه ثلْاىو      أبغا
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ود٪و ىلك مٌؽش هيه ثلوًثّز دلؾلى٩ز ما ثلاوًوُ َلداا ثّضنٗٙاهج ماا     , ثلقٌ
 :أهلهجفٍ مؾج  ثلٌٞثةخ ما  ثٔٙٗفُزصؾٌدز ثلُٚا 

 .ثلٌَٞذُز ثٔهثًرصذ٠ُْ ن٦جب ثلٌٞثةخ َدى   جلذجل ١ٌٕجل مْذقجل لضقُْا   أ -

 .ثللٌبََز ثٔهثًرثلاجؽـ َض٢لخ صىؽُ  وه٩م هجب ما  ثٔٙٗؿ -

  .مضٚجهَجس ثللضقىلز هٍ ٩لُلز ١ىَلز ثْؽلثلٌَٞذُز فٍ ثٖ ثٔهثًر إٙٗؿ -

 
ثلناومجس ثلضاٍ    نى٩ُاز  :"د٪ااىث   (Hanousek and Palda, 2004)دساعاح    -4

 .صقااومهج ثلقدىمااز لللااىث١اُا وً ذااز ثللااىث١اُا فااٍ ثلضهااٌح مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز    
 (.دجلىَٖجس ثللضقور ثْمٌَدُز)
وهاااوفش ثلوًثّاااز إلاااً ثلض٪اااٌف ٩لاااً نى٩ُاااز ثلناااومجس ثلضاااٍ صقاااومهج ثلقدىماااز        

وصىٙالش ثلوًثّاز إلاً     ,لللىث١اُا وً ذز ثللىث١اُا فٍ ثلضهٌح ماا هفا٨ ثلٞاٌَذز   
ٖ  داكنهم هام ث٩ضقاووث    إىثثللاىث١اُا َضهٌداى  ماا هفا٨ ثلٞاٌَذز        أ :٩ور نضجةؼ أهلهاج 

َضلقاى    داكنهم ثللاىث١اُا ثلايَا َ٪ضقاوو       ألى  ٩لً ماومجس فدىمُاز ملضاجٍر و   َقٚ
ٍَااجهر ثلنااومجس ثل٪جمااز  إ ً ذااز دااوف٨ مااج ٩لااُهم مااا ٝااٌثةخ و  أبغااٌمااومجس ؽُااور 

ضهااٌح مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز داْااذز     صناااُٜ ثل إلااًصااؤهٌ %( 91)ثللقْىّااز داْااذز  
َلداااا ٍَاااجهر إَاااٌثهثس ثلوولاااز ماااا ثلٞاااٌثةخ ٩ااااو ٍَاااجهر نى٩ُاااز  وبااايلك , %(08)

ثلنومجس ثللقومز لللىث١اُا فُظ إ  صقوَم مومجس ٩جمز ؽُور َٖؾ٨ ثللاىث١اُا ٩لاً   
 .ٌٝثةخ ثٖلضَثب أبغٌ دوف٨ مج ٩لُهم ما
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 (.داُىٍلاوث) ".ثلضقوٌَ ثليثصٍ وثٔهثًر ثلٌَٞذُز:ثلٌَٞذٍ

ص٪ٌَ  م٪اً ثلضقوٌَ ثليثصٍ وبايلك وٙا  هاوف     إلًفُظ هوفش هيه ثلوًثّز       
هاام ثل٪ىثماال ثلضااٍ صااؤعٌ ٩لااً ً ذااز هثف٪ااٍ ثلٞااٌثةخ لٗلضااَثب   أثٖلضااَثب ثلٞااٌَذٍ و

هاجد ١ٌَقضُا لاٌٛ ثٖلضَثب   أهيه ثلوًثّز  وأ٥هٌس, وثٖمضغج  للا٦جب ثلٌَٞذٍ
  وصْااضنومج( ثْمٗمُااز)ثلٞااٌَذٍ وهلااج ثل٢ٌَقااز ثٖمضٚااجهَز وثل٢ٌَقااز ثلْاالىبُز     

  كصىٙااُز داا إلااً ومٌؽااش هاايه ثلوًثّااز, لضٖااؾ٨ُ ثللدلاااُا لٗلضااَثب دااوف٨ ثلٞااٌثةخ
ودجلضاااجلٍ , ثلقْااجور وثلضٖااوه فااٍ فااٌٛ ثل٪قىداااجس صقلاال ً ذااز ثللااىث١اُا دااجٖلضَثب        

و٩لُاا  َؾااخ ثللىثٍنااز دااُا صٖااؾ٨ُ ثللااىث١اُا ٩لااً      , َ٪ضذٌوناا  ن٦جمااجل  ُااٌ ٩ااجه    
ومل٘ ثلذجفظ داك  هااجد ثلدغُاٌ لوًثّاض      , ثٖلضَثب ودُا ثلٌه٧ ثلقجٍّ ل٪وب ثٖلضَثب

  أو١جللاج  , وبُا  َضاكعٌو  دُْجّاجس ثٖلضاَثب ثللنضلااز      ٩ا فىثفَ هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ
 .دُتز هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ صضطٌُ فئ  ثلذقىط ٩ا ّلىد هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ ّىف صْضلٌ
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 ".ثلٌَٞذُز ووبٗ  ثلٌٞثةخ وهثف٪ٍ ثلٌٞثةخ 
صقوَو ١ذُ٪ز ثل٪ٗمز دُا ثٔهثًر ثلٌَٞذُز ووبٗ  فُظ هوفش هيه ثلوًثّز إلً      

ومو مٌؽش  ,وأهم ثل٪ىثمل ثلضٍ صؤعٌ ٩لً هيه ثل٪ٗمز, ثلٌٞثةخ وهثف٪ٍ ثلٌٞثةخ
أ  ثل٪ٗمز دُا ثٔهثًر ثلٌَٞذُز ووبٗ  , هيه ثلوًثّز دجل٪وَو ما ثلاضجةؼ ثلهجمز ماهج
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  هااجد عقاز وثفضاٌثب    دقُاظ َداى  , ثلٌٞثةخ وهثف٪ٍ ثلٌٞثةخ َؾخ أ  صدى  صذجهلُز
و٩لُ  َؾخ ٩لً ثٔهثًر ثلٌَٞذُز أ  ص٪لل ٩لً بْاخ عقاز وثفضاٌثب هثف٪اٍ     , مضذجه 

وفضً صضلدا ما ىلك َؾاخ أ  َقاىب ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ دوثَاز ٩لاً ثل٪وثلاز        , ثلٌٞثةخ
وباايلك مٌؽااش ثلوًثّااز دااك  وبااٗ  ثلٞااٌثةخ َل٪ذااى  هوًثل        ,وثلداااج ر وثلاج٩لُااز 

ٍ فجّاالجل فااٍ ٩للُااز باااج ر   وىلااك مااا مااٗ  ثلضااكعٌُ ثلاايٌ   , وفج٩لُااز ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذ
فهاجد ماجف٨ لٕهثًر ثلٌَٞذُز ما وبٗ  ثلٌٞثةخ فُاظ أنهاج   , َللدىن  ٩لً ٍدجةاهم

      مااا مااٗ  ص٪جملهااج ماا٨ وبُاال ٝااٌثةخ وثفااو َلداهااج ثلضااكعٌُ ٩لااً ثل٪وَااو مااا هثف٪ااٍ    
لٞاٌثةخ صقا٨ ٩لاً    وبيلك هاجد ماجف٨ لوثف٪ٍ ثلٌٞثةخ فُاظ أ  وبُال ث  , ثلٌٞثةخ

٩جصق  مهلز نٌٖ ثلى٩ٍ وثلغقجفز ثلٌَٞذُز داُا ٙااىف ثللدلااُا ثلايَا َلاغلهم وىلاك       
 .ما مٗ  ص٪ٌَاهم دققىمهم ووثؽذجصهم ثلٌَٞذُز
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 ."وثلقٌثًثس ثلٌَٞذُز ثلضقجًٌَ دٖك  ثًِث  وصذجه 

وصقىب هيه ثلوًثّز ٩لً فٌُٝز فٍ ٥ل ٩وب ثل٪وثلز ثْفقُز ُّقوب هثف٨ ثلٌَٞذز       
إمٌثًه ثلٌَٞذٍ دومل أمل أو أبغٌ ٩اومج َاضم ٍَاجهر أو صنااُٜ م٪او  ثلٞاٌَذز ما٨       

فُظ إ  ثلا٦ٌَز ثٖمضٚجهَز صقىب ٩لً , دقج  ثلنومجس ثل٪جمز ثللقومز لللىث١اُا عجدضز
دْااذخ أ  , ٩ااا هماال أبذاٌ دُالااج نْااذز ثلٞااٌَذز صََااو  أ  هثف٪اٍ ثلٞااٌثةخ ّااُ٪لاى  

ثللىث١اُا َقُْى  موي ثل٪قىدز ثلضٍ ّىف َضقللىنهج م٨ ثللدجّاخ ثلضاٍ َاضم صققُقهاج     
 :وما أهم نضجةؼ ثلوًثّز مج َكصٍ, فٍ فجلز ٩وب إفٚجفهم ٩ا هملهم دجلدجمل

 .أ  هثف٪ٍ ثلٌَٞذز َ٪لاى  ٩ا همل أبغٌ ٩او ٕ٪ىًهم دجل٪وثلز ثْفقُز -

أن  ٖ َىؽو صكعٌُ ل٪اوب وؽاىه ٩وثلاز صذجهلُاز ٩لاً إفٚاجؿ ثللدلا  ٩اا هملا  فاٍ            -
 .ثٔمٌثً ثلٌَٞذٍ لٖ٪ىً ثللدل  دك  هيث ثْمٌ ٩جب ٩لً ؽل٨ُ ثللىث١اُا

أ  إفٚجؿ ثللدل  ٩ا همل  فاٍ ثٔماٌثً ثلٞاٌَذٍ َََاو وَااناٜ فْاخ ٍَاجهر         -
      ً صاااج٧ نْااذز  وثنناااجٛ ثللنااج١ٌ ثللضٌصذااز ٩لااً ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ فااٍ فجلااز ث

 .ثلٌَٞذز
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 ."ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ وفْم ثلاقجٓ فاى  ماومجس مٌثؽ٪از ثلقْاجدجس للٞاٌثةخ     

 (.دجلىَٖجس ثللضقور ثْمٌَدُز وباوث)
  ثْمٌَدُاز ثلوًثّز هوً ثللٌثؽ٪ز ثلااُاز فاٍ ثلىَٖاجس ثللضقاور      هيه صاجولش فُظ     
 إناٌو  ٩قاخ ثنهُاجً ٕاٌبز     ثْمٌُرضطٌُ دٖدل ملقى٣ مٗ  ثلْاىثس دكنهج ص , وباوث

ٍ ّجًدُاَ  ومؾٍ  فُاظ باج  هااجد صٌبُاَ     , ثْمٌَدُاز فاٍ ثلىَٖاجس ثللضقاور     ثوبْال
ؽوَاااو ٩لاااً ثّاااضقٗ  لى٥ُااااز مٌثؽ٪اااز ثلقْاااجدجس وإؽاااٌث  ثٔٙاااٗفجس ثلضٖاااٌَ٪ُز 

وما٨ ىلاك باج     , لضىُٝـ ثلقٞاجَج ثللق٢ُاز دجّاضقٗ  مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس      زوثلضا٦ُلُ
َاذطااٍ أ  صدااى  ٕااٌبجس مٌثؽ٪ااز ثلقْااجدجس َْاالـ لهااج دضقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز      

وفاٍ فاُا أ  ثلداىنطٌُ ثْمٌَداٍ داوأ دلاا٨       , لٌثؽ٪ز ثلقْاجدجس لل٪لٗ  دجٔٝجفز ل
لناومجس ثلٞاٌَذُز فاٍ    ٌثؽ٪از وث مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا ما صقوَم ماومجس ثلل 
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هاايث ثللااا٨  ُااٌ مااو٩ىب دقداام نهااجةٍ فضااً ثِ  وثلاايٌ َْاالـ          أ  ُااٌ , وثفااو   
  وىلاااك ْ, للٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُُا دضاااىفٌُ د٪اااٜ ثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز     

مٌثؽ٪ٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا ماجمىث دضقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز لْااىثس ٩وَاور ماا          
ثلٞلجنجس ثلضٍ فٌٝهج ثلا٦جب ثلؾوَو ثليٌ  ودْذخ ٝ٪ , أٌ ومجة٨ لّٗضقٗ  هو 

وما٨ ىلاك صْاضنوب بااوث أبغاٌ ثللذاجها ثللْاضاور إلاً         , َقو ماا إمدجنُاز ّاى  ثلل٪جملاز    
وفٍ فُا أ  هاجد فؾاىر صىم٪اجس داُا وثما٨ صاىفٌُ موماز       , م٪جٌَُ مٌثؽ٪ز ثلقْجدجس

يٌ مٌثؽ٪ز ثلقْجدجس وماجهُم ثلْىو لووً مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا ثْماٌ ثلا     
  ثلىَٖااجس أوَنلاا٘ ثلذجفااظ , َؾ٪اال ىلااك أبغااٌ ٙاا٪ىدز َٔؾااجه ثلضااىثٍ  ثللاجّااخ   

َ٪ااٍَ ثللٌثؽ٪ااز وثلضا٦ااُم  ثللضقااور ثْمٌَدُااز نضُؾااز ثلٞااٌدجس ٩لااً ثلضااىثٍ  ثلاايٌ    
   .ثلٌٖبجس ما مقومٍ ثلنومجس ثللهاُز ثمضُجًصقضا٤ دجلقٌَز فٍ  ثللاجّخ لهج
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هااال مى٥ااااى مدضاااخ ثلٞاااٌَذز ثّٖاااضٌثلٍ وهثف٪اااى ثلٞاااٌثةخ ثلللضَماااى    :"د٪ااااىث  
ٗل ىث هًؽاز ؽىهٌَاز       ".َا٦ٌو  إلً ثلٌَٞذز ما ناِ وؽهز ثلا٦اٌ أب أ  هااجد فٚا

 (.دجّضٌثلُج)
باج  مى٥ااى مدضاخ ثلٞاٌَذز وهثف٪اى       إىثصقوَاو ماج    إلًفُظ هوفش هيه ثلوًثّز      

ثلٞاااٌثةخ َاهلاااى  وَ٪ضذاااٌو  وَاْاااٌو  وَض٪اااجملى  مااا٨ مٞاااجَج ثلٞاااٌثةخ داااااِ  
, ثْمااٗو)ثلْاالىبُجس  ًومااو صاام صٚاالُم ثّااضذُج  مْااقٍ ثٕااضلل ٩لاا   .ٖ أبثل٢ٌَقااز 
٩ىثمااال , ثلدااااج ر وثلل٪ٌفاااز ثلٞاااٌَذُز  , ثلضىؽهاااجس وثلقاااُم , ثلل٪ضقاااوثس, ثلٞاااٌَذز

( 853)وماو ٕاللش ثل٪ُااز ثللْاقُز     , (ز و٩ىثمل أّالىح ثلقُاجر  ثلقاج٩: ثؽضلج٩ُز مغل
وماو صام ثمضُاجً هايه ثل٪ُااز لضقوَاو ثلضٖاجد         , مدل  ٌَٝذٍ( 929)مى٥  ٌَٝذز و 

وثلاضاجةؼ باج  ماا ثللضىما٨ أ  ص٦هاٌ ص٢اجده مٌصاا٨ داُا         , وثٖمضٗفجس ثلوثلز إفٚجةُجل
  أفُاظ إ  ثلاضاجةؼ إٔاجًس    ,   هاجد ثمضٗفاجل هجماجل  أولدا ٥هٌ , إؽجدجس أفٌثه ثل٪ُاز

  ٌ ومااو ملٚااش , ّاالىبُجس هثف٪ااٍ ثلٞااٌثةخ لاام صدااا مؤٕااٌثل ٩لااً ناااِ وؽهااز ثلا٦اا
ص٪قُااو )فااٍ ثٔؽجدااجس فُلااج َناا٘    جل  هاااجد ص٢جدقاا أثلوًثّااز إلااً نضُؾااز ًةُْااز هااٍ   

 (ثْمااٗو, ثلداااج ر, ثل٪وثلااز, زوثلٚاا٪ىدجس ماا٨ ٩للُااز ثٔهثًر ثلٞااٌَذُ   , ثلٞااٌَذز
هاجد ثمضٗفاُا  ُاٌ ٥اجهٌَا هلاج ٩اوب        أ إلًىلك مٌؽش هيه ثلوًثّز  إلً إٝجفز

  ٩ؾاَ ثلدااج ر   أو, ثلضدجفؤ دُا هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ ثلللضَمُا ومى٥اٍ مدضاخ ثلٞاٌَذز  
هثف٪ٍ ثلٌٞثةخ باج    أ لذُزللجىث  أبوسثلٌَٞذُز و٩ؾَ مْتىلُز ثٖلضَثب ثلٌَٞذُز 

 ٌُ مذجٌٕر م٨ ماى٥اٍ مدضاخ    و٩ٗمجس, ٩ٗمجس مذجٌٕر م٨ وبٗ  ثلٌَٞذز لوَهم
 .ثلٌَٞذز
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 (.ثْو٠ّثلٌٖو ) ".أبغٌ ثلاْجه ٩لً ثٌَٔثهثس ثلٌَٞذُز:"د٪اىث 
عٌ ثلاْجه ٩لاً ثلضقٚاُٗس ثلٞاٌَذُز فاٍ ثلٖاٌو      أهوفش هيه ثلوًثّز إلً صقُُم      

ثلْذخ فاٍ ثننااجٛ ثلضقٚاُٗس ثلٞاٌَذُز هاى        أولقو صىٙلش إلً نضُؾز , ثْو٠ّ
  هاايث ثْمااٌ ؽ٪اال ثللدلاااُا ٖ َغقااى  دهاايه    أو, وؽااىه ثلاْااجه ثٔهثًٌ هثماال ثلوولااز  
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دك  هااجد   أَٞجلومٌؽش ثلوًثّز , ٩وب ثٖلضَثب ثلٌَٞذٍ إلًملج هف٪هج , ثلقدىمجس
 ض٢لاخ صوهايه ثلٞاٌثةخ   , ماا  ٌُهاج   أبغٌدهيث ثل٪جمل  صكعٌسثلٌٞثةخ  أنىث٧د٪ٜ 

ثلوًثّااز وملٚااش , وثْفااٌثهثللضدااًٌ دااُا ّاال٢جس ثلٞااٌثةخ     وثَٔٚااج ثلضاج٩اال 
  ىلاك  ئن  إىث أًثهس ثلقدىمجس أ  صٌفا٨ ماا م٪او  ثَٔاٌثهثس ثلٞاٌَذُز فا      أدضىُٙز 

وٍَجهر ثلٌفجه ثٖؽضلج٩ٍ لللاىث١اُا ٩اا ١ٌَاه صققُاه     , َضم ما مٗ  م٪جلؾز ثلاْجه
ضٌَٖ٪جس وثلقىثنُا ثلٌَٞذُز ثلل٢ذقاز  ثل٪وثلز ثلنجٙز دجللدلاُا ما مٗ  نٚىٗ ثل

 .هثمل ثلوولز ناْهج دهج ثللا٪ى  ,وثلْجًَز
 

ثلللجًّااجس  ُااٌ  :" د٪اااىث  (Mohammad Bakri, 2007)دساعااح   -21
ومىم  ثللْجومز ما ثلهُتجس ثللهاُز فٍ ٩جلم , ثْمٗمُز لللقجّذُا وثللٌثؽ٪ُا

 ".ٕىثهو ما ثلٌٖبجس داُؾٌَج: ثلٌٖبجس
نْاجةٌ لااوي ثللْااضغلٌو  دوولااز نُؾٌَُااج  ثل د٪ااٜ ثلوًثّااز دٖااك  فااووطصاجولاش       

ل٪ور ملُجًثس ما ثلووًٖثس دْذخ صىث١ؤ د٪ٜ ثللقجّاذُا وثللاٌثؽ٪ُا ثلناجًؽُُا    
 لااااذ٪ٜنضُؾااااز , ماااا٨ مااااوًث  ثلٖااااٌبجس دااااجلضَوٌَ وثللذجلطااااز دقْااااجدجس ثلٖااااٌبجس 

 ٍ ماا ٕاكنهج  ا مذال مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا وثلضا     ثلللجًّجس  ٌُ ثْمٗمُز م
  د٪ٜ ثلٌٖبجس وٝ٪ش صقش ثلقٌثّاز لْاى    أو, ثلٌٖبجس م٪٦م أهس إلً إ ٗو
  ثْفدجب ثلقجنىنُز صلاَب مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا     ئوم٨ ىلك ف, ثلْلىد ثللهاٍ

دضقوَم صقٌٌَ إلً ثللا٦لُا فٍ فجٖس ومى٧ ثٖفضُج  وّى  ثلضٌٚف ثللٖضذ  د  ماا  
ٍ  وصذقظ هيه ثلىًماز , ثللقجّذُا ثٖه٩اج  داك  ثلهُتاجس ثللهاُاز ماجهًر ٩لاً فلجَاز         فا

ثللٚلقز ثل٪جمز دجّضنوثب ثلىعجةه ثًُْٕاُز لضقاوب أهلاز صاىفٍ دْاى  ثلْالىد ثللهااٍ       
ٗل   مااا مذاال ثللقجّااذُا دجلٖاا   ثلهُتااجس  إفؾااجبأ  مااٌثل ٩لااً   ٌبجس وصقااوب ثلىًمااز هلااُ

جدجس ثلناجًؽُُا  ومٌثؽ٪اٍ ثلقْا   ثللن٢تاُا ثللقجّاذُا   صكهَاخ  أوثللهاُز فٍ ثلضققُه 
 .هجوثّضلٌثً ثْم٢ج صؾجهل  إلً أهي

 
ثللْااتىلُز  : ثلااومج  وثللٌثَااج :"د٪اااىث   (Prem Sikka, 2010)دساعااح  -22

 ".ثٖؽضلج٩ُز للٌٖبجس وثلضهٌح ما هف٨ ثلٌٞثةخ
  هاايه ثلىًمااز صلاااش   أ  ُااٌ ,نجمٖااش ثلوًثّااز ثللْااتىلُز ثٖؽضلج٩ُااز للٖااٌبجس         

دلاج فاٍ ىلاك ٕاٌبجس ثللقجّاذز      , ثٖنضذجه إلاً ثلاؾاىثس ماج داُا ثلٖاٌبجس وثلقاٌثًثس      
ولدا ثٖنطلجُ فٍ ثلضهٌح ماا هفا٨    ,مْتى  أٖ و٩ىه ما ثلْلىد صقوب ثلضٍثلدذٌي 

 .مو فقه نضجةؼ ّلذُزوثلٌٞثةخ ٦َهٌ ثلضاجمٞجس دُا ثلدٗب وثل٪لل 
      

 :خالطح اٌذساعاخ اٌغاتمح -
ماو صاجولاش مىثٝا٨ُ صاٌصذ٠ دلؾاج       , أ  م٪٦م ثلوًثّاجس ثلل٪ٌوٝاز ّاجدقجل    صذُا     

  ثلوًثّااز ثلقجلُااز صلضقااٍ ماا٨ ثلوًثّااجس ثلْااجدقز      أوَٗفاا٤ , دل ٩ااجبثلٞااٌثةخ دٖاا 
ٍ  )دج٩ضذجًهج أميس دجللاهىب ثل٪جب لؾلُا٨ ثلوًثّاجس ومجٙاز     وَاضم  ( ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ

للٌؽااى مااا  فااٍ ٩اااىث  ثلوًثّااز  د٪ٞااهج ثلااذ٪ٜ للىٙااى  إلااً ثلهااوف ث  ماا٨ ًد٢هااج
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هوً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز          )ثلقجلُز 
 (.للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

 
وأمااج دجلاْااذز للوًثّااجس ثلْااجدقز ثلضااٍ صاجولااش مىثٝاا٨ُ صااٌصذ٠ دلؾااج  ثلوًثّااز          

 :مغل وثللُوثنُز فٍ د٪ٜ ؽىثنخ ثلوًثّز ثلا٦ٌَز ثلقجلُز دٖدل مجٗ
ثلٌمجدُاز وثلقىث٩او ثللقجّاذُز     ثٔؽاٌث ثس هوً :"د٪اىث ( هـ.0.0, فجف٤)هًثّز  -

 ".دُز ثلْ٪ىهَزفٍ ثلقو ما ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ وثلَبىٌ فٍ ثللللدز ثل٪ٌ

مْااتىلُجس ثللقجّااخ ثلقااجنىنٍ ٩ااا صقااوَم     :"د٪اااىث ( ب9110, ثل٪ذااجهٌ)هًثّااز  -
 ".مجٙز ٩ا ثللْتىلُز ثلؾاجةُز إٕجًرثلنومجس ثلٌَٞذُز م٨ 

ماوي مٚاوثمُز ثلذُجناجس ثللجلُاز ثللومقاز      :"د٪ااىث  ( ب9115, ٙٗؿ ثلوَا)هًثّز  -
 ".لوي هوثةٌ ٌَٝذز ثلومل ثلال٢ُْاُز

 ".ثلٌَٞذُز لٓ ٌثٛثلضومُه :" د٪اىث ( ب9115, فىّى)هًثّز  -
ثل٪ٗمااز دااُا ثٔهثًر  :" د٪اااىث  (Michael D" Ascenzo, 2005)هًثّااز  -

 ".ثلٌَٞذُز ووبٗ  ثلٌٞثةخ وهثف٪ٍ ثلٌٞثةخ
إ٩ااجهر ثلضادُااٌ فااٍ هوً مٌثؽاا٨ :"د٪اااىث   (Paul D Paton, 2005)هًثّااز  -

 ".قْجدجس للٌٞثةخثلقْجدجس ثلنجًؽٍ وفْم ثلاقجٓ فى  مومجس مٌثؽ٪ز ثل

ثلللجًّااجس  ُااٌ ثْمٗمُااز :"د٪اااىث ( Mohammad Bakri, 2007)هًثّااز  -
ومىمااا  ثللْاااجومز ماااا ثلهُتاااجس ثللهاُاااز فاااٍ ٩اااجلم      , لللقجّاااذُا وثللاااٌثؽ٪ُا 

 ".ٕىثهو ما ٌٕبجس نُؾٌَُج: ثلٌٖبجس

 
 ثلوًثّاجس  إٔاجًس فقاو  , وفُلج َن٘ ثلاضجةؼ ثلضٍ مٌؽش دهاج ثلوًثّاجس ثلْاجدقز        

 :ثِصٍ أدٌٍهج وبج ثل٪وَو ما ثلاضجةؼ  إلً ثلْجدقز
 
 (:ب9110, ثل٪ذجهٌ)هًثّز   -0

لللْتىلُز ثلؾاجةُز للٌثؽ٨ ثلقْاجدجس   ثّْجٍّثلنومجس ثلٌَٞذُز ص٪ضذٌ ثللٚوً  -
صقوَلا  للناومجس ثلٞاٌَذُز     إٍث لللْاتىلُز ثللونُاز    أَٞاجل ومو َض٪ٌٛ , ثلنجًؽٍ

ثللهاُااز ثلىثؽذااز أو مُجماا  دضقااوَم ثلنااومجس   وب ديلاا  لل٪اجَااز و٩اا إهلجلاا دْااذخ  إمااج
ٗل ٩للُااجل و٩للُااجل أو دْااذخ صن٢ُاا  لقىث٩ااو       ثلٞااٌَذُز وهااى  ُااٌ مؤهاال لهااج صااكهُ

 .ّلىد و هثح ثللهاز

لللْااتىلُز ثلضكهَذُااز إمااج دْااذخ ثلقداام ٩لُاا   َض٪ااٌٛ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ -
أو صذ٪ُاز فاٍ    ّىث  بج  ىث مْاجهلز أٙالُز  , دجٔهثنز فٍ ؽٌَلز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 .أو دْذخ إفٖج  أٌّثً ٩لٗة  دقٚو أو  ٌُ مٚو, هيه ثلؾٌَلز

 (:هـ0.95, ثلٖهٌثنٍ)هًثّز   -9

 . لىٛ وعطٌثس فٍ ثْن٦لز وثللىثةـ ثلل٢ذقز -

 .هاجد ٝ٪اجل فٍ ص٢ذُه ثٔؽٌث ثس ثلضٍ صقو ما ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ -
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 (:ب9118, ماٚىً)هًثّز   -8

 . ُجح ثْن٦لز ثلٌَٞذُز ثلقوَغز -

 .ثلطلىٛ فٍ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ -

 .ٝ٪  باج ر ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ -

 
 (:ب9118, مجّم)هًثّز   -.

 . لىٛ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ ثلل٢ذه -

 .ثلؾَث  ثليٌ َاٌٛ ٩لً ثللضهٌدُا ٝ٪  -

 
 (:ب9115, فىّى)هًثّز   -5

-      ٍ وثلضقجَاال فااٍ  , إ  إَؾااجه ن٦ااجب فقاا٘ ٝااٌَذٍ ف٪ااج  للدجفقااز ثلطاأ ثلٞااٌَذ
ثلىّااجةل ثل٪قجدُااز ثللاٚااىٗ ٩لُهااج فااٍ ثْن٦لااز    ٖ َدلااا فقاا٠ فااٍ  , ثلقْااجدجس

وإنلاج أَٞاجل   , ثلٌَٞذُز أو مىث٩و ثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز ثلٚاجهًر ٩اا ثلهُتاجس ثللهاُاز      
ومجٙاااز مىثًههاااج  , فاااٍ فْاااا ثّاااضنوثب ثٔهثًر ثلٞاااٌَذُز للىثًههاااج ثللضجفاااز   

وص٪جونهج دٖدل ٩للٍ وموًوُ م٨ ثلهُتاجس ثللهاُاز ثل٪جملاز فاٍ مُاجهَا      , ثلذٌَٖز
 .قجّذز ومٌثؽ٪ز ثلقْجدجسثلل

 
 (:ب9115, ٙٗؿ ثلوَا)هًثّز   -.

إ  د٪اااٜ ّااالىبُجس مٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُُا فاااٍ ثلض٪جمااال مااا٨ ثٔهثًر     -
 .وثْمجنز, ثّٖضقجمز, ثلاَثهز: ثلٌَٞذُز مجًؽز ٩ا مىث٩و ثلْلىد ثللهاٍ مغل

 . ُجح ثلٌمجدز ثلاج٩لز ٩لً أ٩لج  مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا -

 .٩قىدجس فج٩لز ٩لً هوً مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا٩وب وؽىه  -

 
 (:Michael D" Ascenzo, 2005) هًثّز  -.

ٍ )وبُاال ثلٞااٌثةخ  إ  - َقاا٨ ٩لااً ٩جصقاا  مهلااز نٖااٌ  ( مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ
ثلااى٩ٍ وثلغقجفااز ثلٞااٌَذُز دااُا ٙاااىف ثللدلاااُا ثلاايَا َلااغلهم وىلااك مااا مااٗ     

 .ص٪ٌَاهم دققىمهم ووثؽذجصهم ثلٌَٞذُز

 

 (:Paul D. Paton, 2005)ثّز هً  -3

إ  ثلداااىنطٌُ ثْمٌَداااٍ داااوأ دلاااا٨ مٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُُا ماااا صقاااوَم   -
 .نٌو إمومجس ثللٌثؽ٪ز وثلنومجس ثلٌَٞذُز فٍ    وثفو ٩قخ ثنهُجً ٌٕبز 

 
أهاام  ًبااَس ٩لااً أنهااجوأهاام مااج َلُااَ ثلوًثّااز ثلقجلُااز ٩ااا ثلوًثّااجس ثلْااجدقز         

هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز      ثل٪ىثمل فٍ صقوَو
ثلْا٪ىهَز  ثللقومز للٚقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٞاٌَذٍ دجللللداز ثل٪ٌدُاز    

 :ما ثلؾىثنخ ثِصُز
 .ثْن٦لز وثلل٪جٌَُ ثللهاُز ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز -
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مٚلقز  إلًًؽٍ دضقوَم ثلنومجس ثلٌَٞذُز ثلىثم٨ ثللهاٍ للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنج -
ٗل لللدل  ثلٌَٞذٍ  .ثلَبجر وثلومل دٚاض  وبُ

ثل٪للااٍ وثللهاااٍ للٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ وثّااضقجمض  مااا ثلاجفُااز          ثلضكهُاال  -
وثّااضقٗل  و٩ااوب وؽااىه أٌ ٝااطىٟ ٩لُاا  مااا ثللدلاااُا       , وثلْاالىبُز ثْمٗمُااز
 .ثلٌَٞذُُا

-  ٍ َقااىب دهااج ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ دلٚاالقز   ١ااٌو وأّااجلُخ ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ ثلضاا
ثلَبااجر وثلااومل ومااوي ثّااضاجههج لللقىمااجس وثلٞااىثد٠ ثللاجّااذز للضكبااو مااا ٙااقز 
ثلذُجنااجس ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ     

 .للٚلقز ثلَبجر وثلومل

وثلاومل  موي فج٩لُاز ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز وأن٦لاز مٚالقز ثلَباجر          -
 .صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ

 
وبلاااج صذقاااظ ثلوًثّاااز ثلقجلُاااز فاااٍ ثللْاااضؾوثس ثلقوَغاااز لاااووً ثلهُتاااز ثلْااا٪ىهَز     

لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز دٚاااضهج ثلؾهااز ثللنىلااز وثللا٦لااز   
جس مٌثؽااا٨ ثلقْاااجد)لؾلُااا٨ ثلناااومجس ثللهاُاااز ثلضاااٍ َقاااىب دهاااج ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ    

وثلضااٍ صْااجهم فااٍ إَؾااجه مىماا  فُااجهٌ مااجدُا هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس       , (ثلنااجًؽٍ
ٙاااووً م٪ُاااجً مْاااتىلُز : و٩لاااً ّاااذُل ثللغاااج , ثلنااجًؽٍ وداااُا ًٝاااج ثللْاااضاُوَا 

وبايلك هًثّاز ثلضقاوَغجس ثلؾوَاور     , ثللٌثؽ٨ صؾجه ثلطأ ٩ااو مٌثؽ٪از ثلقاىثةم ثللجلُاز     
ن٦ااجب ٝااٌَذز  َااضٗ ب ماا٨لااومل دلااج ثلضاٍ ؽااج  دهااج م٪ُااجً ثللقجّااذز ثللجلُااز لٞااٌَذز ث 

هاـ لُْاهم   05/0/0.95وصاجًَل  ( 0/ب)ثلومل ثلؾوَو ثلٚاجهً دجللٌّاىب ثلللداٍ ًمام     
 0585وٖةقض  ثلضااُيَز ثلٚجهًر دلىؽخ ثلقٌثً ثلاىٍثًٌ ًمام   , ثْهوثففٍ صققُه 
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 .ِذخً اٌذساعح: اٌفظً األٚي  -0
 .ثلذقظ مقومز. 0/0
 .مٖدلز ثلذقظ. 0/9
 .أهلُز ثلذقظ. 0/8
 .أهوثف ثلذقظ. ./0
 .ماهؾُز ثلذقظ. 0/5
 .أّجلُخ ؽل٨ ثلذُجنجس. ./0
 .فووه ون٢جو ثلذقظ. ./0
 .ثلوًثّجس ثلْجدقز. 0/3
 .مٗٙز ثلوًثّجس ثلْجدقز. 0/2
 

اٌٛاخثااااخ ٚاألدٚاس اٌراااٟ ذماااغ ػٍاااٝ ػااااذك ِشاخاااغ    :اٌثاااأٟاٌفظاااً   -3
اٌّمذِح ٌّظاٍسح   فٟ ذؼض٠ض اٌثمح تاٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ

 :ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟاٌضواج ٚاٌذخً 
ٍ لااثْن٦لااز  رن٦ااٌ :اٌّثسااث األٚي .9/0 ص٪ََااَ  ووً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فاا

  .ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز
مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ    هوً م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثلضاٍ صقدام    :اٌّثسث اٌثأٟ .9/9

  .فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز لغقزدى  م٪ٍَر دجص دك 
مقىمااجس وٝااىثد٠ ثْهث  ثللهاااٍ ثلْاالُم للٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس    : اٌّثسااث اٌثاٌااث  .9/8

ثللقومااز للٚاالقز  وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز  ثلنااجًؽٍ
 .لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍثلَبجر وثلومل 

ٍ ما  ثلٚجهًر ثللٌثؽ٪ز صقجًٌَ: اٌّثسث اٌشاتغ ../9 فاٍ   مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽ
لضؾااااخ ثلضهاااٌح وثلاااومل ثللقوماااز للٚااالقز ثلَباااجر ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز  

 .ثلٌَٞذٍ
ٍ  :خاِظاٌّثسث اٌ .9/5 صؾاجه ثلذُجناجس ثللجلُاز     مْتىلُجس مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽ

 .لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل 
 

ٟ  :اٌثاٌاااثاٌفظاااً   -4 تّظاااٍسح اٌضوااااج  ؿاااشق ذؼاِاااً اٌفاااازض اٌؼاااش٠ث
ِآ   أٚ اٌشٙادج ػ١ٍٙاا  خؼرٙاِغ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌرٟ ذّد ِشا ٚاٌذخً

 :ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ
 .ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ مجهُز :اٌّثسث األٚي .8/0
 .ثلٌٖوٟ ثلىثؽخ صىثفٌهج فٍ ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ :اٌّثسث اٌثأٟ .8/9
  .فق٘ ثلذُجنجس ثللجلُز إؽٌث ثس ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ فٍ :اٌّثسث اٌثاٌث .8/8
 .ثلاٌو دُا ثلٌدـ ثللقجّذٍ وثلٌدـ ثلٌَٞذٍ: اٌشاتغاٌّثسث . ./8
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ً   ِؼا١٠ش اٌّساعثح ٚاٌّشاخؼحأثش  :اٌشاتغاٌفظً   -5  ٚٔظاَ ػاش٠ثح اٌاذخ
 :اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ ردٕةٌ ذداٖ دٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ

 .مجهُز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ :ث األٚياٌّثس .0/.

./9.  ٟ صؾااجه هوً مٌثؽاا٨   ٝااٌَذز ثلااومل  ثللقجّااذز ٩ااا  م٪ُااجً أعااٌ :اٌّثسااث اٌثااأ
  .لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ

مْااتىلُز ثللٌثؽاا٨ صؾااجه ثلطاأ ٩اااو  ثللٌثؽ٪ااز ٩اا  أعااٌ م٪ُااجً: اٌّثساث اٌثاٌااث  .8/.
 .ثلضهٌح ثلٌَٞذٍفٍ ثلضؾاخ ما  مٌثؽ٪ز ثلذُجنجس ثللجلُز

ماااوي فج٩لُاااز ثلا٦اااجب ثلٞاااٌَذٍ وٖةقضااا  ثلضااُيَاااز وأن٦لاااز    :شاتاااغاٌّثساااث اٌ. ./.
مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل صؾاااجه هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ لضؾااااخ ثلضهاااٌح   

 . ثلٌَٞذٍ
  

 :ا١ٌّذا١ٔحاٌذساعح  :اٌخاِظاٌفظً   -6
 .ماهؼ ثلذقظ .5/0
 .مؾضل٨ و٩ُاز ثلوًثّز .5/9
 .١ٌَقز ؽل٨ ثلذُجنجس .5/8
 .ٙوو ثْهثر وعذجصهج ../5
 .أّلىح م٪جلؾز وصقلُل ثلذُجنجس .5/.
 .صقلُل ثلذُجنجس ../5
 

 :خالطح اٌثسث: اٌغادطاٌفظً   -7
 .ثلاضجةؼ .0/.
 .ثلضىُٙجس .0/.
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 :اٌثأٟاٌفظً 

 

اٌٛاخثاااااخ ٚاألدٚاس اٌرااااٟ ذمااااغ ػٍااااٝ ػاااااذك ِشاخااااغ اٌسغاااااتاخ   
اٌخاسخٟ فٟ ذؼض٠ض اٌثمح تاٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّمذِح ٌّظاٍسح اٌضوااج   

 .ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
  
ووً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز       لثْن٦لز  رن٦ٌ: اٌّثسث األٚي -

 . دجلذُجنجس ثللجلُز
 داك  م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثلضٍ صقدم هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ : اٌّثسث اٌثأٟ -

 . صدى  م٪ٍَر دجلغقز فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز
مقىماااجس وٝاااىثد٠ ثْهث  ثللهااااٍ ثلْااالُم للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس   : اٌّثساااث اٌثاٌاااث -

لقز ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز وثلنومجس ثلٞاٌَذُز ثللقوماز للٚا   
 .ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

ماا مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ       ثلٚاجهًر  صقاجًٌَ ثللٌثؽ٪از  : اٌّثسث اٌشاتغ -
ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح     

 .ثلٌَٞذٍ
ثللجلُااز مْااتىلُجس مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ صؾااجه ثلذُجنااجس  : اٌّثسااث اٌخاااِظ -

 .ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
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 :اٌثأٟاٌفظً 
اٌٛاخثاخ ٚاألدٚاس اٌرٟ ذمغ ػٍٝ ػاذك ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ 
ذؼض٠ض اٌثمح تاٌث١أااخ اٌّا١ٌاح اٌّمذِاح ٌّظاٍسح اٌضوااج ٚاٌاذخً ٌردٕاة        

 .اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
 

 :اٌّمذِح
  هيه ئف, ثلذُجنجس ثللجلُز فٍ نهجَز ثلْاز ثللجلُز إ٩وثه٩اومج َاضهٍ ثللقجّخ ما      

وثللٚاااوثمُز ماااا مذااال  غقااازثل ٢٩ٔجةهاااجؽهاااز فُجهَاااز ومْاااضقلز  إلاااًثلذُجناااجس صقضاااجػ 
ثللقجّاخ  )ًؽٍ وصضلغل هيه ثلؾهاز ثللقجَاور فاٍ مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناج      , مْضنومُهج
ثلا٦ااجب دلَثولااز مهاااز ثللٌثؽ٪ااز مااا مذاال  وثلاايٌ ّاالـ لاا  , لاا  وثللااٌم٘( ثلقااجنىنٍ

لاايث َذااوأ ٩لاال مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ مااا فُااظ  , ثلهُتااجس ثللهاُااز ىثس ثل٪ٗمااز
فُقاىب مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ     , ثلذُجناجس ثللجلُاز   إ٩اوثه ثنضهً ٩لل ثللقجّخ ما 
س ثلااااٍ فااى  ثلضلغُاال ثل٪ااجه  لٚااقز ثلذُجنااج  ًأَاا  ٔدااوث , دجللٌثؽ٪ااز وصقااوَم مومجصاا 

 (.ب0239 ,٩ذوثهلل)ل  ما مذلهج ثللجلُز ما مٗ  صقٌٌَ َقوم  للؾهز ثليٌ ُب
 

ى٧ م٪اااُا ماااا   ثللٌثؽ٪اااز ٩ذاااجًر ٩اااا ٩للُاااز ماهؾُاااز وما٦لاااز َقاااىب دهاااج ناااإو    
 (مٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُُا)ثللقجّاااذُا ٢َلاااه ٩لاااُهم ثللقجّاااذُا ثلقاااجنىنُُا  

((CPA    وَاٚاخ ٩للهاام ٩لااً فقاا٘ ومٌثؽ٪ااز ثلضقاجًٌَ ثللجلُااز دٖاادل فُااجهٌ ٩ااا

ثللجلُاز   وثْفاوثط  ثْنٖا٢ز ١ٌَه ؽل٨ ثلقٌثةا دٖدل مىٝاى٩ٍ ثلضاٍ صض٪لاه داضاجةؼ     
لضقوَو موي ثٖصاجو وثلضىثفاه داُا هايه ثلاضاجةؼ ثللضلغلاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ما٨ ثللذاجها          

ٖل ٩جمجل ٩ وصذلُا  ثلؾهاجس   , لً مْضىي مهاز ثللٌثؽ٪زوثلل٪جٌَُ ثللقًٌر وثللقذىلز مذى
ثللٌثؽ٪ز ٝالا وماش ماجّاخ للْاج٩وصهم فاٍ صىؽُا  ماٌثًثصهم         أ٩لج ثلل٪اُز داضجةؼ 
 (.Arens, 2003)دٖدل ماجّخ 

 
فجؽااز ثنذغقااش مااا ثل٪ٗمااز ثلض٪جموَااز ثلضااٍ   إٖثللٌثؽ٪ااز مااج هااٍ  أ ثلقااى  َلدااا و    

صٌد٠ دُا بل ما ثلٖاٌبز وفللاز أّاهلهج ماا ؽهاز وثللاوًث  وثللى٥ااى  وثلاوثةاى          
ٌ هيه ثلقجؽز فٍ ثل٪ٌٚ ثلقوَظ ٥هٌ مج هاى ملاَب    أ  إٖ, أمٌيما ؽهز  ماهاج   أبغا

 صض٢لخ ٌٝوًر ثّضنٌثػ دُجناجس مجلُاز مومقاز    أٙذقش ثْن٦لزهاجد د٪ٜ  أ بى  
صٖااضٌٟ وؽااىه   ثلضااٍثللااج   أّااىثو أن٦لاازثٔهثًثس ثلٞااٌَذُز و :مغاال, (ؽ٪اازمٌث) 

 (.Messier, 2000)لووث٩ٍ ثلغقز دهج  دُجنجس مجلُز مومقز

 
    مااا ثللااجهر ثلْااضُا مااا ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل ثلؾوَااو    ( هااـ)مٞااش ثلاقااٌر   فُااظو    
ا ثللاجهر  ما ( .)دجللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز وثلاقاٌر      (هـ0.95, ن٦جب ٌَٝذز ثلومل)

دجلاْاذز لللدلاا  ثلايٌ َضؾااجوٍ   " ثلْاجد٪ز وثلنلْاُا مااا ثلٗةقاز ثلضااُيَااز للا٦اجب ثناا      
ملُااى  ًَااج  ّاا٪ىهٌ َؾااخ أ   ( 0)هملاا  ثلنجٝاا٨ للٞااٌَذز مذاال فْاام ثللٚااجًَ   

مٌم٘ ل  دلَثولز ثللهاز دجللللدز ( مٌثؽ٨ فْجدجس مجًؽٍ)َٖهو مقجّخ مجنىنٍ 
مٚىٙاجل أ  م٪لىماجس ثٔماٌثً مْاضنٌؽز      دٚقز ثٔمٌثً ومج صٞلا  ما م٪لىمجس
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٩او وفقاجل لل٪اجٌَُ ومض٢لذاجس     ُأ  ثٔماٌثً  أو, ما هفجصٌ وّؾٗس ثللدل  وم٢جدقاز لهاج  
 ".وأفدجب ٌَٝذز ثلومل فٍ ثللللدز

 
     لل٪ٌفااز ن٦ااٌر   لنلْااز مذجفااظ  ثلغااجنٍم ثلاٚاال ُٝااى  مااج ّااذه صاام صقْاا   و٩لااً     

وٝىثد٠ ثْهث  ثللهاٍ ثلْلُم وأنىث٧ صقاجًٌَ  ومقىمجس , وم٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز, ثْن٦لز
ثلذُجنجس ثللجلُاز وثللْاتىلُجس صؾاجه ثلذُجناجس ثللجلُاز للٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ          

  صقاوَلهج للٚالقز ثلَباجر    كمؾج  مومجص  ٩ْلج  ثللٌثؽ٪ز وثلناومجس ثلٞاٌَذُز دٖا   
دجلؾهااو صؾاذااجل للضهااٌح ثلٞااٌَذٍ دٖاادل وثٝااـ ومااٌصذ٠   عقااضهموثلااومل وثلضااٍ ص٪ااٍَ 

وثّضقٗل  فٍ م٦هٌه أو ؽىهٌه ل٪اوب ص٪ٌٝا  لللْاتىلُجس    , وثل٪اجَز ثللهاُز ثللذيولز
 .ثلقجنىنُز ثللنضلاز
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ذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذؼض٠ض ٌاألٔظّح  جٔظش :األٚياٌّثسث 
 :اٌثمح تاٌث١أاخ اٌّا١ٌح

 
 .ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ إٌظاَ اٌؼاَ فٟ اإلعالَٔظشج   -2

 . ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٔظاَ اٌششواخٔظشج   -3

 . ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٔظاَ اٌّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓٔظشج   -4

 .ن ٚآداب إٌّٙح ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟلٛاػذ عٍٛٔظشج   -5

 .ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ إٌظاَ اٌؼش٠ثٟٔظشج   -6

 

 :ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ إٌظاَ اٌؼاَ فٟ اإلعالَٔظشج  :أٚال
مْتىلُز ثللٌثؽ٨ ما ما٦ىً ٕا٩ٌٍ هاٍ مْاتىلُز هَجناز ماا وؽا  صاووً          إفُظ    

وصقلاال ومٞااج  َضقلاال   أهث وهااٍ مْااتىلُز , دااُا ثلقاال وثلقٌمااز وثلغااىثح وثل٪قااجح 
وثلضاا٠ٌَ فاٍ ثلقُاجب دهاج ٩لاً ثلىؽا  ثلل٢لاىح دلقضٞاً          أهثةهاج مْتىلُز ثلضقٌُٚ فاٍ  

بال ماا َ٪ضلاو ٩لاً دُجنجصا  ّاىث  باج          أماجب , ثللهاز وم٪جٌَُهاج  أ٩ٌثفثل٪قو وفْخ 
ث٩ضلاجهثل ٩لاً    أّاهلهج ثللض٪جمال فاٍ    أوثللض٪جمال ما٨ ثللاٖاكر     أوثل٢ٌف ثللض٪جمو م٪  

 ج َض٪لاااه دلهاضااا فُلااا, ثلؾهاااجس ثلقدىمُاااز وماهاااج مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل أودُجنجصااا  
 (.هـ0.81, ث١ٌْب)
 

فاٍ صق٪ُاو    ثّٔاٗب لُْش ثدضدجًثل ؽوَوثل دال ماو ّاذه     ثْمٗمُزثللذجها وثلقىث٩و و"    
فلذااجها ثلٖااهجهر ثلٚااجهمز   , ماااي ٥هااىً هاايث ثلااوَا ثلقاُاا     وصكٙااُلهجصلااك ثللذااجها  

  ً ك وثلضلْا  وثْمجناز و٩اوب بضلاج  ثلقاه وثّٖاضقجمز وثلٚاوو      , وثؽضاجح ٕاهجهر ثلاَو
وثٔمٗٗ فٍ أهث  ثل٪لل ص٪او ماا   , دجلقه وثل٪و  وثلضقدم فٍ ثْهىث  و٩وب ثلنُجنز

وثْمجنااز وثّٖااضقجمز هلااج مااا مدىنااجس    . مدااجًب ثْمااٗو ثلضااٍ ؽااج  ثّٔااٗب لُضلهااج   
ٍ       , ثلٖنُٚز ثّٔٗمُز وهلاج  , وهلاج ماا ثلنٚاجة٘ ثّْجّاُز ثلللُاَر لل٪لال ثللهاا

وصقضٞاٍ ثْمجناز ماا     ,للؾضل٨ عقض  فٍ ثللهازما ثلنٚجة٘ ثلضٍ َْضقً ماهج ث أَٞجل
 -.95, هااـ0.92, ثلل٪ضااجٍ) "ثلنااجًؽٍ أ  َدااى  نََهااجل ٙااجهمجل  مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس  

95..) 
 

 :جِصٍب  ثلدٌَم  بغٌُر فٍ ثلقٌ  َجسوفٍ هيه ثلل٪جنٍ وًهس 

   ؽج  فٍ م٪اً ثلٖهجهر ثلٚجهمزفُظ: 

ََْواا ٛ ٌَااَٚ ٛا ذٌُاػ ااَف ُ ُرٍ ااُل إرَاَٚ: )ص٪ااجلً مااى  ثهلل -  ُ ٌُىااٛا َرُفااٚ هلل َأذ اٙ ااتَؼَٚ َٝتااش ُل رَا ا
َُْشَوَزَذ ُ ُىٍََؼُ تٗ ٌَاُوَطَٚ  (.095ثَِز , ّىًر ثْن٪جب), (ٚ

 

 فٍ ثلقظ ٩لً ثّٖضقجمزؽج  و: 

ُ َراع َف: )ص٪جلً مى  ثهلل -  (.009ثَِز , ّىًر هىه) ,(َهَؼَِ اَبٓ َذََِٚ َخا ُأِش ََّو م
ٚ َٚ: )ص٪ااجلًومىلاا   - َْٙ ااٛا تاٌَؼُفااأ ٌ  ذ إ ََْٙااَؼا ثَِااز , ّااىًر ثّٔااٌث ) ,(ٚاًلُؤغ ااَِ ذ وااا

.8.) 
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 مااجٖ  فااٍ صقدااُم فااٍ ثْهااىث  و٩ااوب ثللقجدااجر أو ثلضدلاا  وصقلُاال ثْٕااُج      ؽااج  و
 :صقضلل

َٙااثُؼااَرَذ فاااَل: )ص٪ااجلً مااى  ثهلل  - ُٛٚا   ٛا ذٌُؼ ااْ َذٜ َأَٛٛا اٌ ٍ اا ََْفاا ٛا شُػااؼ ُذ ٚ َأَٚإْ َذ  اهلَل ئ
ََْو َّ ا ٍَُّْؼ ا َذت  (.085ثَِز , ّىًر ثلاْج ), (ث١شًاَخ ٛ

 

 ؽج  فٍ ثلضقيٌَ ما مُجنز ثْمجنزو:  

َٓا ا٠ٌََّٙا َأ٠َ: )ص٪جلً مى  ثهلل - َِ ز٠ َٔا ََِأ ٛا ُٛٔا ُخَذَٚ َٛيُعاٌَشَٚ اهلَل ٛا ُُٛٔخَذ اَل ٛا ُٕآ , (ُ اذُىا
 (..9ثَِز , ّىًر ثْناج )

 

 فٍ م٪اً ثلٚووؽج  و: 

َٓا اٌَا َٙا ٠ّا َأ٠َا : )ص٪جلً مى  ثهلل - َِ ز٠ َٓاٌَظا  َغَِا  ٛا ُٛٔا ُوَٚ اهلَل ٛا ُما اَذ ٛا ُٕا آ ّاىًر  ), (ادل١
 (.002ثَِز , ثلضىدز

 

 قه أو ثلْدىس ٩لُ فٍ ٩وب بضلج  ثلؽج  و: 

َٔا َفَّٙ ُرى ٠َ ََِٓٚ َجاَدَٙاٌَش ٛا ُُّرى َذ اَلَٚ: )ص٪جلً مى  ثهلل  - ٌُ ُٗئ َّ اهلُلَٚ ُُٗثٍ َل آث ٍََُّْؼ ا َذت ٛ 
ٌَُػ  (938ثَِز , ّىًر ثلذقٌر), (١ٍ

 

 ,وٍثًر ثللجلُاز ) ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٔظشج ٔظاَ اٌششواخ: ثا١ًٔا

 :(0.18 ,ن٦جب ثلٌٖبجس
ثللْاااجهلُا فاااٍ  إلاااًأ  َاااي٨َ ( 088)ٖ َؾاااىٍ للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس فاااٍ ثللاااجهر   -

ثلطٌُ مج وم  ٩لُ  ما أٌّثً ثلٖاٌبز دْاذخ مُجما  د٪للا       إلً وأثلؾل٪ُز ثل٪جمز 
  ٜ ٗل ٩اااا مْاااج لض  ٩اااا ثلض٪اااىَ هااايث وَْاااك  مٌثؽااا٨  . وإٖ وؽاااخ صطُُاااٌه فٞااا

أو ثلطُاٌ دْاذخ    ثلقْجدجس ٩ا ص٪ىَٜ ثلًٌٞ ثليٌ َُٚخ ثلٌٖبز وثللْجهلُا
وإىث ص٪وه ثللٌثؽ٪ى  ثللٖضٌبى  فٍ ثلن٢ك . ثْم٢ج  ثلضٍ صق٨ ما  فٍ أهث  ٩لل 

 .دجلضٞجما مْتىلُاىث بجن
 

ٍ  ماج ( .)فاٍ ثلاقاٌر   ( 992)ج  دجللاجهر  بلج ؽ - دلاج صقٞاُ     ثٔماٗ  ما٨ ٩اوب   : " َلا
ٖ  ثّٔااٗمُزثلٖااٌَ٪ز  أفدااجب صقاال ٩ااا عٗعااز ٕااهىً وٖ     ؛ َ٪جمااخ دااجلقذِ مااور 

ًَاج  ّا٪ىهٌ وٖ صضؾاجوٍ ٩ٖاٌَا       ٖفصقال ٩اا ملْاز     صضؾجوٍ ّاز دطٌثمز ٖ
 أو إهثًر٩ٞاى مؾلاِ    أوهجصُا ثل٪قىدضُا بل موٌَ  دئفوي أوًَج  ّ٪ىهٌ  أل 

مٚ  ىبٌ ٩لوثل دُجناجس بجىداز    أو (ؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍثمٌ) مٌثمخ فْجدجس
أو  فُلج د٪و ماا صقاجًٌَ للٖاٌبج     أووثلنْجةٌ  ثًْدجؿفٍ فْجح  أوفٍ ثللَُثنُز 

لٌباَ   ال صٞلُا هيه ثلضقجًٌَ ومجة٨ ؽىهٌَز دقٚو إماج  ثلأثلؾل٪ُز ثل٪جمز أو 
 ".ثللجلٍ للٌٖبز ٩ا ثلٌٖبج  أو ٩ا  ٌُهم
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                :ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٌٟذٚس  ٔظشج ٔظاَ اٌّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ: ثاٌثًا

 (01)١ذقجل لا٘ ثللجهر  (مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ)َؾخ ٩لً ثللقجّخ ثلقجنىنٍ 
وصجًَل  09/ما ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا ثلٚجهً دجللٌّىب ثلللدٍ ثلدٌَم ًمم ب

وبيلك دل٪جٌَُ ثللقجّذز وثللٌثؽ٪ز , ثللهاز و هثحهـ ثلضقُو دْلىد 0.09/ 08/5
بلج َؾخ ثلضقُو , وثلل٪جٌَُ ثلااُز ثلضٍ صٚوًهج ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

مٌثؽ٨ ثلقْجدجس )وَْك  ثللقجّخ ثلقجنىنٍ , ْن٦لزثدجلىثؽذجس ثللقوهر دلىؽخ 
 أو٩ا ص٪ىَٜ ثلًٌٞ ثليٌ َُٚخ ثل٪لُل ( 05)ؽج  دجللجهر  جبلو ,(ثلنجًؽٍ

ىلُز صٞجماُز دجلاْذز ت٩لل  وصدى  ثللْ أهث ثلىثم٪ز ما  فٍ  ثْم٢ج ثلطٌُ دْذخ 
 .للٌٖبج  فٍ ٌٕبجس ثللقجّذز

 
ص٢ذاه ٩لاً ماا َناجل      , ّاذُا ثلقاجنىنُُا  ما ن٦اجب ثللقج  (93)بلج نٚش ثللجهر      
 :ثل٪قىدجس ثلضجلُز إفويهيث ثلا٦جب  أفدجب

 إٔهٌصََو ٩ا ّضز  ٩ا ملجًّز مور ٖ ثَٔقجف, ثٔنيثً, ثللىب. 

 مُااو ثللنااجل  مااا ّااؾل ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا ماا٨ نٖااٌ ثلقااٌثً ثلٚااجهً       ٕاا٢خ
د٪قىدز ثَٔقجف و٩قىدز ثل٢ٖخ ٩لً ناقز ثللنجل  دىثفاور أو أبغاٌ ماا ثلٚاق      

 .ثللقلُز

 
ما٨ مٌث٩اجر ماج صقٞاٍ     " نا   أ ما ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا (92)ثللجهر  نٚشو     
جب هيث ثلا٦جب لؾاز َٖدلهج وٍَاٌ ثلضؾاجًر   َضىلً ثلضققُه فٍ منجلاجس أفد, ثْن٦لزد  

 فااو أ٩ٞااج  مؾلااِ إهثًر   أمااا وبُاال ثلضؾااجًر ًةُْااجل ومْضٖااجً مااجنىنٍ ّاا٪ىهٌ و      
ثلؾهااز  إلااً دئفجلضهااج  ًأس هاايه ثللؾاااز أ  ثللنجلاااز صٖاادل ؽٌَلااز فضقااىب   ئفاا, ثلهُتااز

جلاااز مااا ثلاجفُااز   نود٪ااو ثلقداام فُهااج صا٦ااٌ ثللؾاااز ثللٖااجً إلُهااج فااٍ ثلل      , ثللنضٚااز
ثَٔقااجف ٩ااا ملجًّااز , ثٔناايثً, ثللااىب: ثللْاالدُز ولهااج إَقااج٧ إفااوي ثل٪قىدااجس ثلضجلُااز 

لللنجل  فه ثلض٦لم ما ثلقٌثً ثلٚاجهً دئفاوي   و, إٔهٌثللهاز مور ٖ صََو ٩لً ّضز 
 ."هَىث  ثلل٦جلم إلًثل٪قىدجس ثلْجدقز 

 
ٍ  صاجّخ ثل٪قىدجس بوٌَي ثلذجفظ د٪و     ثللقجّاخ  ) ٩لً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽ

فٍ فج  أ  منجلاض  صٖدل ؽٌَلاز ل٪٦ام ثلنْاجةٌ ثلضاٍ ّاىف صضٌصاخ ٩لاً        ( ثلقجنىنٍ
ومجٙااز فااٍ ٕااٌبجس ثللْااجهلز للااج لهااج مااا مْااجُ        وثللْااجهلُا, فقااىو ثللااٗد 

ٖ   أ ملج َاذطاٍ ثْماي فاٍ ث٩ٖضذاجً     , للوولز جٖمضٚجه ثلى١اٍد نهُاجً  ثلْاذخ ثلاٌةُِ 
 أنوًّااامدضااخ  ًعااٌ  وص٩ٗااخ إهلااج  فااٍ أمٌَدااج بااج  ّااذذ   لل٢جمااز نااٌو إٖااٌبز ل
و٩ااااوب صقُااااوهم دقىث٩ااااو ّاااالىد و هثح مهاااااز  , (مقجّااااذى  ومٌثؽ٪ااااى  مااااجنىنُى )

د٪قىدااجس مٗةلااز وًثه٩ااز صؤمااي فااٍ  ,ثل٪قىدااجسج َاذطااٍ ثلا٦ااٌ دض٪ااوَل ملاا .ثللٌثؽ٪ااز
 ٌ ٍ   ثلضهاجو  أو  ث٩ٖضذجً مذل ثلضادُا مٌثؽ٪اٍ  ماا مذال    جسثللنجلاا  مغال هايه   داجلىمى٧ فا
 .(ُا ثلقجنىنُُاثللقجّذ) ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا
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 :ٌذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٔظشج لٛاػذ عٍٛن ٚآداب إٌّٙح: ساتؼًا
صْاضنوب   أ ثللهااز مؾلى٩از ماا ثللقاجَُِ ثلضاٍ َلداا        و هثحصٖلل مىث٩و ّلىد     

ومىث٩او للٚااجس    ثْمٗمُاز وهٍ  جلذجل مج صقوب مذاجها للقاُم   . فٍ صقُُم ثلْلىد ثللهاٍ
ٍ  لىبُز وثلضٍ َض٪ُا ٩لً ثلْ ٍ  ) مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽ ثلضقلاٍ  ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن

ثللهاُز ومٗ  ص٪جملا  ما٨ ثلطُاٌ ماا ٍماٗ  ثللهااز        أن٢ٖض دهج مٗ  مُجم  دللجًّز 
لاُِ  , ٝاٌوًَجل  أماٌثل  ,وَ٪و وؽىه مغال صلاك ثلقىث٩او دٖادل ملاَب     . وثل٪لٗ  و ٌُهم

ٖبضْااجح عقااز مؾلى٩ااز   أَٞااجلولدااا  أ٩ٞااجةهج وأهث قااج  دلْااضىي ثللهاااز  فقاا٠ لًٗص
 (.هـ0.93, ثل٪اقٌٌ)ثللْضاُور وثللؾضل٨ دٚاز ٩جمز  ث١ٌْثف

 
ثللهاز ّذ٪ز ٩ٌٖ مج٩ور ص٪دِ ثلٚااجس ثلْالىبُز    و هثحوصٞلاش مىث٩و ّلىد     

 هااٍو, دهااجثللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز ثلضقلااٍ  ثللهاااز فااٍ  أ٩ٞااج ثلضااٍ َض٪ااُا ٩لااً  
 :(هـ0.93 ,م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ,ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا)

 
 :االعرمالي  -0

ٗل أ   وثللاىثةـ وثلل٪اجٌَُ    لٓن٦لزثللهاُز ١ذقجل   لنومجص أهثة  و٩ا َدى  ثل٪ٞى مْضق
 .وثلقىث٩و ثللهاُز ثلٚجهًر ما ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

 

 :ٚاالعرماِح األِأح  -9

  َضؾاٌه ماا   أَضٚ  ثل٪ٞى دجل٪او  وثلاَثهاز وثل٪ااز وثلٚاوو وثللىٝاى٩ُز و      أ  
ثِمااٌَا و أٖ َض٪لااو ثٔفٚااجؿ ٩ااا   ًث و أٖ َنٞاا٨ فدلاا  ِ ثللٚااجلـ ثلٖنٚااُز

 .ثلل٪لىمجس دطٌُ فقُقضهج
 

 : االٌرضاَ تاٌّؼا١٠ش  -8

ثل٪ٞاااى ثلااايٌ َلاااجًُ ماااومجس ثللٌثؽ٪اااز أو ثللقجّاااذز أو ثّٖضٖاااجًثس أو ثلَباااجر   
أ  َلضااَب دل٪ااجٌَُ ثللهاااز و٩لُاا  صذٌَااٌ أٌ     َؾااخ وثلٞااٌَذز أو أٌ مااومجس أمااٌي  

 .ثنقٌثف ٩ا صلك ثلل٪جٌَُ
 

 :اٌّؼا١٠ش اٌؼاِح  -.

وثلضٍ صٚاوً ماا ثلؾهاز ثللْاتىلز      جَؾخ ثٖلضَثب دجلل٪جٌَُ ثل٪جمز ثللهاُز وصاٌُْثصه 
 .٩ا صا٦ُم ثللهاز

 

 :ٌّساعثحِؼا١٠ش ا  -5

َقوه موي ثلضاَثب   أ فى  ثلقىثةم ثللجلُز للاٖكر مقوهر  ًأَ  ٩او مُجب ثللٌثؽ٨ دئدوث  
ما٨ صذٌَاٌ أٌ    ثلقىثةم ثللجلُاز  إ٩وثهصلك ثللاٖكر دل٪جٌَُ ثللقجّذز ثللض٪جًف ٩لُهج فٍ 

 . عجًه إ  بجنش ؽىهٌَز ٞجؿَوإف ثنقٌث
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 :خذِاخ اٌضواج ٚاٌؼش٠ثح  -.

إماٌثً ثلَباجر أو ثلٞاٌَذز ْفاو ثل٪لاٗ  أ        إ٩وثهأو ثللٖجًبز فٍ  ٩وثهثٔفٍ فجلز  
َضني بجفز ثٔؽٌث ثس للضكبو ما مٚوثمُز ىلك ثٔمٌثً ومقضىَجص  فاٍ ٝاى  ثْن٦لاز    

 .وثللىثةـ للٚلقز ثلَبجر وثلومل
 

 :إلشاْ اعُ اٌؼؼٛ تاٌمٛائُ اٌّا١ٌح  -.

ى٧ فٍ فج  إًفجو صقٌٌَ م٨ أٌ مىثةم مجلُز ٖدو ما ثمضٌث  ثّم ثللٌثؽ٨ وصىُٝـ ن 
 .ثلنومز ثلضٍ مجب دهج ومْتىلُض  ٩اهج

 

 :اٌغش٠ح  -3

ٖ َؾااىٍ لل٪ٞااى إفٖااج  ثلل٪لىمااجس ثلضااٍ صىٙاال إلُهااج مااا مااٗ  ٩للاا  ثللهاااٍ أو       
 .ثّضنوثمهج للاا٪ض  ثلنجٙز

 

 :األذؼاب  -2

مقجدل ثلناومجس ثلضاٍ    ُامضاجّذز م٨ ثلىمش وثلؾهو ثللذيول ثْص٪جحصدى   أ َؾخ 
دٖاٌٟ   ثْص٪اجح ٖ َقذال ص٪لُاه مُلاز     أ بلج َؾخ ٩لاً ثللٌثؽا٨   , َقومهج ثللٌثؽ٨

 .نضُؾز م٪ُاز أومٌثً  إلًثلىٙى  
 

 :األذؼابإٌّافغح ػٍٝ  -01

 ٌُ مذجٌٕ للقٚى  ٩لً  أوَاجوٛ ثل٪لٗ  د٢ٌَه مذجٌٕ  أ ٖ َؾىٍ لللٌثؽ٨ 
 .َقذل مومز ما ٢َلخ ما  ىلك أ ن  ما فه ثللٌثؽ٨ أ إٖ,  م٩ٌلل َقىب د  ٍمُل 

 

  :االذظاي تاٌّشاخغ اٌغاتك -00

َْضاٌْ ما ٍمُل   أ فو ثل٪لٗ  مٌثؽ٪ز فْجدجص  أ٩لً ثللٌثؽ٨ ثليٌ ٢َلخ ما  
ث٩ضٌثٝجس مهاُز صقى  هو  مذىل  ٩للُز  أَزبجنش لوَ   إىث٩لج (ثللٌثؽ٨ ثلْجده)

 .ثللٌثؽ٪ز
 

 :اٌغٍٛن اٌسغٓ -09

أ  َضؾاخ ث٩ْلج  ثلضٍ صْب لْل٪ض  وّل٪ز ثللهاز و٩ٗمض  دَمٗة   ٩لً ثللٌثؽ٨
 .فٍ ثللهاز

 

 :اٌسظٛي ػٍٝ اٌؼًّ إٌّٟٙ -08

مجه٩ز بج   أومٞللز  أوٖ َؾىٍ لللٌثؽ٨ ثلقٚى  ٩لً ٩لل مهاٍ د٢ٌَقز بجىدز 
 .ثٔبٌثه أوثللٞجَقز  أو ثٔلقجؿ٩ا ١ٌَه   مٌٕدل  دكٌ أو دج٩ٔٗ ىلك 
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 :اإلزاٌح بٚأذؼااٌؼّٛالخ  -.0

ل  أو  هوثَج  مذى أوَق٦ٌ ٩لً ثللٌثؽ٨ هف٨ ٩لىٖس مقجدل ثلقٚى  ٩لً ٩لٗة  
 .ْفو م٪جونُ 

 

 : اٌّىرة ٚٔشاؿٗ اعُ -05

ٖ َؾىٍ لللٌثؽ٨ ملجًّز مهاز ثللقجّذز وثللٌثؽ٪ز إٖ فٍ ٥ل أفدجب ن٦جب 
ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا وٖةقض  ثلضااُيَز ومج َٚوً ٩ا ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا 

وٖ َؾىٍ لللٌثؽ٨ ثل٪لل صقش ثّم ٌٕبز . ثلقجنىنُُا ما م٪جٌَُ ومىث٩و مهاُز
أو َ٪٢ٍ , ثلضنٚ٘ إلًو ٌَُٖ أ, َدى  ثّلهج  ٌُ م٪ضلو ما ثلؾهز ثللنضٚز

 .م٪لىمجس مج١تز ٩ا نى٧ ثلٌٖبز
 

 :أِٛاي اٌؼّالء -.0

َؾخ ٩لً ثللٌثؽ٨ ثّضنوثب أمىث  ٩لٗة  ثلضٍ فٍ ٩هوص  ثلنجٙز لٓ ٌثٛ 
  َدى  مْض٪وثل أم٨ مُجم  داٚلهج ٩ا أمىثل  ثلنجٙز وأمىث  مدضذ  و, ثللقوهر فق٠

 .ٌْ مْج لز دهيث ثلنٚىٗ فٍ أٌ ومش
 

 :األػّاي األخشِٜضاٌٚح  -.0

ز ثللهاُز ثللدللز للها ث٩ْلج للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ ثلقه فٍ مَثولز 
٢ٌَٕز أٖ َؾل٨ , ثللقجّذز وثللٌثؽ٪ز مغل صقوَم ثّٖضٖجًثس ثللجلُز وثٔهثًَز

 .ثللٌثؽ٨ دُا هيه ث٩ْلج  و٩للُز ثللٌثؽ٪ز ل٪لُل م٪ُا فٍ ومش م٪ُا
 

مهاز ثللٌثؽ٪ز  و هثحثل٨ٌَْ لقىث٩و ّلىد وَاىه ثلذجفظ د٪و ثّٖض٪ٌثٛ      
للج َقضٍٞ ىلك ما ثًصذجٟ وعُه فٍ م٪ٌفز , لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ

ثللهاٍ ثلْلُم للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز  ثْهث مقىمجس وٝىثد٠ 
دجلذُجنجس ثللجلُز وثلنومجس ثلٌَٞذُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح 

ل  فٍ ثللذقظ ثلغجلظ ما هيث ثلاٚل ثلغجنٍ  وثليٌ ّىف َضم ثلض٪ٌٛ, ثلٌَٞذٍ
   .للذقظ

 

 :تاخ اٌخاسخٌٟذٚس ِشاخغ اٌسغا إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٔظشج :خاِغًا
ما ن٦جب ٝاٌَذز ثلاومل  ودلاج ٖ َض٪اجًٛ ما٨      ( 3.)فْخ مج صقٍٞ د  ثللجهر      

ثلقاه فاٍ مٗفقاز أٌ    ( مٚلقز ثلَباجر وثلاومل  )ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا لللٚلقز 
ودلاج  , ٙاقُقز ٕهو ٩لً ٙقز دُجنجس  ُاٌ   أون  موب أمقجّخ مجنىنٍ مٞجةُجل َغذش 

٩ور ثللدل  ٩لً ثلضهٌح جّذُز ثللض٪جًف ٩لُهج دقٚو مْجَٖدل ثنضهجبجل لللذجها ثللق
 .(ب.911, ن٦جب ٌَٝذز ثلومل) ما بل أو ؽَ  ما ثلٌَٞذز

 
ماا  ( .5)ما ثللجهر ( .)ما ثلا٦جب وثلاقٌر ( 1.)ما ثللجهر ( هـ)ومٞش ثلاقٌر      

ناا  دجلاْااذز لللدلاا  ثلاايٌ َضؾااجوٍ هملاا      أ"  ٝااٌَذز ثلااومل  ثلٗةقااز ثلضااُيَااز لا٦ااجب  
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ّاا٪ىهٌ َؾااخ أ  َٖااهو  ملُااى  ًَااج ( 0)ثلنجٝاا٨ للٞااٌَذز مذاال فْاام ثللٚااجًَ   
ٍ )مقجّااخ مااجنىنٍ  مااٌم٘ لاا  دلَثولااز ثللهاااز دجللللدااز   ( مٌثؽاا٨ فْااجدجس مااجًؽ

دٚقز ثٔمٌثً ومج صٞلا  ما م٪لىمجس مٚىٙاجل أ  م٪لىماجس ثٔماٌثً مْاضنٌؽز     
لل٪اجٌَُ ومض٢لذاجس    ٩او وفقاجل  أ  ثٔماٌثً  أو, ما هفجصٌ وّؾٗس ثللدل  وم٢جدقاز لهاج  

 ".فدجب ن٦جب ٌَٝذز ثلومل فٍ ثللللدزأو
 

اٌّشاخؼاااح اٌراااٟ ذسىاااُ دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ   ِؼاااا١٠ش  :اٌّثساااث اٌثاااأٟ
 :تاٌثمح جىْٛ ِؼضصذ تأْاٌخاسخٟ 

صٞلاش د٪ٜ ثلل٪جٌَُ ثلٚجهًر ٩ا ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا ٩ذجًر     
وماا   ,لطٔ فٍ ثلقىثةم ثللجلُاز دٖادل ٩اجب   وث ثْم٢ج مْتىلُز ثللٌثؽ٨ ٩ا  إلًصٌُٖ 

 ٌ      م٪ااااجٌَُ , ثلهُتااااز ثلْاااا٪ىهَز لللقجّااااذُا ثلقااااجنىنُُا ) مااااج َلااااٍ دااااُا صلااااك ثلل٪ااااجَُ
 :(هـ0.93, ثللٌثؽ٪ز

 :ثِصٍ ٩لً (85.5)ثلاقٌر  إٔجًس إى, (م٪ُجً ثلضقجًٌَ) فُظ ؽج  فٍ     
ما ملاى   ثلضكبو٩اومج َدى  هاجد مٚىً فٍ ن٢جو ثللٌثؽ٪ز َٚ٪خ ٩لً ثللٌثؽ٨ " 

ً و٩ااومج َٚال ثللٌثؽا٨    , ثلقايف  أم٢ج دلج فٍ ىلك , ثْم٢ج ثلقىثةم ثللجلُز ما   إلا
ٗل هجماجل نضُؾاز   أ إلًماج٩ز م٪ضولز  ن  مو َدى  ما ثلٌٞوًٌ ص٪وَل ثلقىثةم ثللجلُز ص٪وَ

 إؽاٌث ثس للدا ل  صقوَوهج لى صلدا ما ص٢ذُاه بال   بج  ما ثل أم٢ج ٖفضلج  وؽىه 
ٌ  إداوث    َلضا٨ ٩ا أو ًأَ ٌٝوًَز َلَب ٩لُ  ثلضقا٤ فٍ  ً هجثللٌثؽ٪ز ثلضٍ   ثلاٌأ

 ."فٍ ثلقىثةم ثللجلُز بدل
 

 نٚاش ٩لاً ماج   و (م٪ُجً ثل٪اجَاز ثللهاُاز ثلٍٗماز   )ما ( 0518)ثلاقٌر  وؽج  فٍ     
, ثللهاُز ثلٍٗماز فاٍ ؽلُا٨ مٌثفال ثللٌثؽ٪از     َؾخ ٩لً ثللٌثؽ٨ دي  ثل٪اجَز : " َلٍ
  َقاىب دض٢ذُااه م٪ااجٌَُ ثللٌثؽ٪ااز دوًؽااز مااا ثلقااٌٗ ثللضىم٪ااز مااا مٌثؽاا٨  مااٌ  أو

ٗل مهاُجل بجفُجل  ٗل صكهُ  ".مؤه
 

فقو صٞالا ٩اور فقاٌثس صض٪لاه     , (منج١ٌ ثللٌثؽ٪ز وثْهلُز ثلاْذُز)أمج م٪ُجً و     
 ,م٢ج  وثلطٔ ٩او مٌثؽ٪ز ثلقىثةم ثللجلُاز ىلُز ثللٌثؽ٨ صؾجه ثْتدٚىًر مذجٌٕر دلْ

ٍ   ( 015)فقو نٚش ثلاقاٌر   ثللٌثؽا٨ فاٍ ث٩ٖضذاجً ٩ااو      َكماي  أ َؾاخ  : " ٩لاً ماج َلا
عٌ مهم ٩لً ثلقىثةم ثللجلُز وَداى   أثلضٍ مو َدى  لهج  ثْمىًصن٠ُ٢ ٩للُز ثللٌثؽ٪ز 

 ٢اج  وثْمثلطأ   داك  م٪قاى  ولاُِ م٢لقاجل     صكبُاو هوف  فٍ هيث ثلٚوه ثلقٚى  ٩لاً  
صن٠ُ٢ وصااُي ٩للُز ثللٌثؽ٪ز لُِ ثلطاٌٛ ماا     أ وٌَث٩ٍ , ثللهلز مو صم ثبضٖجفهج

ثلقااىثةم ثللجلُااز مجلُااز مااا ثلطاأ وثْم٢ااج   ُااٌ     دااك ٩لااً صكبُااو   فٚااى  ثللٌثؽاا٨ 
 ".ثللهلز

 
٩لاً   (منج١ٌ ثللٌثؽ٪ز وثْهلُز ثلاْاذُز )ما م٪ُجً  (.01)بلج نٚش ثلاقٌر و     

َؾخ ٩لً ثللٌثؽ٨ ٩او ثبضٖجف أٌ  أ أو م٢اك ماٗ  ٩للُاز ثللٌثؽ٪از      : " مج َلٍ
أ  َقوً أعٌهج ٩لً أمجناز ثٔهثًر أو ثللاى٥اُا وثِعاجً ثْماٌي ثللقضللاز ٩لاً داجمٍ        
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ودٚاز ٩جمز فئ  ثلن٢ك  ٌُ ثللهم فٍ ٩للُاز دلاٌههاج فاٍ م٪جلؾاز     , ٩للُز ثللٌثؽ٪ز
م٪جٌَُ ثللقجّذز ٖ َدى  لا  صاكعٌُ مهام ٩لاً ٩للُاز       ثلذُجنجس ثللقجّذُز أو فٍ ص٢ذُه

وَكمي ثللٌثؽ٨ فٍ ث٩ٖضذجً ثلطٔ وثْم٢ج  ثلٚطٌُر ثلقُلاز نْاذُجل وثلضاٍ    . ثللٌثؽ٪ز
ٙاطٌُ ثلقُلاز فاٍ     كفىؽاىه م٢ا  , عٌ مهم ٩لً ثلقاىثةم ثللجلُاز  أفٍ ؽللضهج مو َدى  لهج 

ٗل ماو َاو  ٩لاً وؽاىه م٢اك ؽاىهٌٌ مٚىٙاجل إى       , نهجَز ثلٖهٌ ث باج  هايث ثلن٢اك    مغ
 ".َضدًٌ ٕهٌَجل

   ٌ ثللقجّااذز  و٩اااو صقااىَم مااج إىث بجنااش ثلقااىثةم ثللجلُااز مااو ٩ٌٝااش د٪ااو  وفقااجل لل٪ااجَُ
صؾلُاا٨ مذااجل  ثلطاأ وثْم٢ااج  ( 092)ثللض٪ااجًف ٩لُهااج ف٪لااً ثللٌثؽاا٨ ١ذقااجل للاقااٌر  

ثلضااٍ لاام صقاام ثللاٖااكر دضٚااقُقهج د٢ٌَقااز صْااج٩وه فااٍ أ  َقااًٌ مااج إىث بجنااش ثلقااىثةم     
٩لاً   وصاؤعٌ ث٩ضذاجًثس نى٩ُاز أَٞاجل     .لجلُز بدل صقضىٌ ٩لً  ٔ أو أم٢اج  مهلاز  ثل

   ْ م٢اج  ثلضاٍ صام    ثلاضجةؼ ثلضٍ َضىٙل إلُهج ثللٌثؽ٨ فُلج َض٪له دلاج إىث باج  ثلطأ أو ث
صىٙال ٩لاً    إىث( .08)وَؾاخ ٩لاً ثللٌثؽا٨ دااج ثل ٩لاً ثلاقاٌر        صقوَوهج ص٪او مهلاز  

ً مذجل  ثلطٔ أو ثْم٢ج  ثللقضللز ُّؤهٌ أ  مؾلى٧  إلًأهلز إعذجس بجفُز  صؾل٨ُ  إلا
أ  ٢َلاخ ماا إهثًر ثللاٖاكر    , ثفضىث  ثلقىثةم ثللجلُز ٩لً مذاجل   أ أو أم٢اج  مهلاز    

وإىث لام صْاضذ٪و هايه ثللذاجل  أو صٚاقـ فُؾاخ ٩لاً         ,ثّضذ٪جه أو صٚقُـ هايه ثللذاجل   
داا ثّاضذ٪جه أو   وَل ,ثللٌثؽ٨ أ  َٚوً ًأَجل مضقا٦جل أو م٪جًٝجل ٩لاً ثلقاىثةم ثللجلُاز   

 :صٚقُـ هيه ثللذجل  ما مٗ  ٩ور وّجةل ماهج

 ص٢ذُه م٪جٌَُ مقجّذُز مٗةلز. 

  إؽٌث  صْىَجس أمٌي فٍ ثللذجل. 

 إٝجفز إفٚجؿ مٗةم ٩ا أمىً لم َضم ثٔفٚجؿ ٩اهج دٖدل بجف. 

 

و٩لً ثلٌ م ما أ  ثْعٌ ثلدلٍ للذجل  ثلطأ أو ثْم٢اج  ثللقضللاز ٩لاً ثلقاىثةم           
ثللجلُااز مااو ٖ َدااى  مهلااجل إٖ أ  صؾلاا٨ مذااجل   اأ أو أم٢ااج   ُااٌ مهلااز فااٍ مجةلااز     

ً ثللٌبَ ثللجلٍ مو َاؤهٌ   وه مقذلاز ٩لاً  أ أو أم٢اج      ثفضاىث  ثلقاىثةم ثللجلُاز للا     إلا
 (.هـ0.93 ,م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ,قجنىنُُاثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثل)مهلز 

 
هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ وفااه مااج ؽااج  فااٍ ثلاقااٌثس    دااك  ثلذجفااظ وَاااىه    

دل٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثلٚاجهًر ٩اا ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا        أ٩ٗهثلْجدقز 
ىثةم   صقوَاو ثبضٖاجف ثلطأ وثلن٢اك ٩ااو مٌثؽ٪از ثلقا       كدٖا  دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

 ُاٌ   أومذجٕاٌر   دئٕاجًر وثلاقاٌثس   ثْن٦لاز ثللجلُز َٚ٪خ صقوَوهج لقُاظ وًوه صلاك   
ٍ  مذجٕااٌر دنٚااىٗ   ً , مْااتىلُز مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ م٪ُااجً  و٩لُاا  مااو ٙااو

ثلقاااىثةم ثللجلُااز ماااا ثلهُتااز ثلْااا٪ىهَز    مٌثؽ٪ااز  مْااتىلُز ثللٌثؽاا٨ صؾاااجه ثلطاأ ٩ااااو   
م٪ااجٌَُ وإًٕااجهثس صؾااجه ثلطاأ فااٍ   صااىفٌُ  إلااًوثلاايٌ َهااوف   لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا 

ثلقااىثةم ثللجلُااز ثلضااٍ َض٪ااُا ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ ثٖلضااَثب دهااج للىفااج           
وثلضاٍ   ىلُض  ٩او مٌثؽ٪ز ثلقىثةم ثللجلُز وفاه م٪اجٌَُ ثللٌثؽ٪از ثللض٪اجًف ٩لُهاج     تدلْ

مجٙاازل مٚاالقز ثلَبااجر  ,مااا مومجصاا  ثللْااضاُوَاص٪ااٍَ عقضاا  دجلٖاادل ثلل٢لااىح أمااجب  
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ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ    ماا  ضؾااخ ثلوثليٌ َْج٩و دٖدل بذٌُ فٍ  .مقل دقغاج هيث وثلومل
 .دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

 

ِمِٛاخ ٚػٛاتؾ األداء إٌّٟٙ اٌغ١ٍُ ٌّشاخغ اٌسغاتاخ  :اٌّثسث اٌثاٌث
اٌّمذِاح   ٚاٌخاذِاخ اٌؼاش٠ث١ح   اٌخاسخٟ فٟ ذؼض٠اض اٌثماح تاٌث١أااخ اٌّا١ٌاح    

 :دٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٌّٟظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌر
صا٪دِ مٚجة٘ صقوَم ثلناومجس ثللهاُاز ٩لاً مقىماجس وٝاىثد٠ ثْهث  ثللهااٍ            

ثلنااجًؽٍ وَضلُااَ مؾااج  صقااوَم ثلنااومجس مااا مذاال مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس  , فااٍ باال مؾااج 
دلؾلى٩ااز مااا ثلنٚااجة٘ ثللااؤعٌر ٩لااً مقىمااجس وٝااىثد٠ ثْهث  ثللهاااٍ ثلْاالُم        

صكبُاااو ثلغقاااز للذُجناااجس ثللجلُاااز وثلناااومجس    للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ مؾاااج   
 ثِصاااٍوماااا أهااام هااايه ثلنٚاااجة٘  .وثللقوماااز للٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل ثلٞاااٌَذُز

 :(.911, ثلْل٢ج )
 
ثلاايٌ َااؤهٌ م٪اا  ٩ااوب ثلضٚااٌَـ    ثْمااٌثللدلاا   إَااٌثهثسثلضٚااٌَـ ٩ااا بجماال    -0

صاٖاٍ ٥اجهٌر ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ وثلض٪اٌٛ لل٪قىداجس ثلاىثًهر دا٦اجب          إلًثلدجمل 
ٗل ٩ااا ًداا٠ ثلٞااٌَذز ٩لااً ثللدلاااُا مٞااجفجل       , ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا   إلُهااجفٞاا

 .ما مقوثً هيه ثلٌَٞذز% 95وبيلك  ٌثمز ثلطٔ دىثم٨  ثلضكمٌُ ٌثمجس 

 
ً ) هاااجوَاااىه ثلذجفااظ          ثللهاااٍ دااك  مااا مقىمااجس وٝااىثد٠ ثْهث  ( ثلاقااٌر ثْولاا

ثلْلُم للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقوماز للٚالقز   
  ٍ َض٢لااخ ثل٪لاال دل٪ُااجً ثللقجّااذز ثللجلُااز   , ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ

فُاظ  : ثلٚجهً ٩ا ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا  ( وثٔفٚجؿ ثل٪جب ٛثل٪ٌ)
  ثللض٢لذجس ثل٪جمز لللؾلى٩ز ثلدجملز للذُجناجس ثللجلُاز وثلضاٍ    أ( .53)ؽج  فٍ ثلاقٌر 

صلغاال هاايه ثلذُجنااجس ومااج َااٌصذ٠ دهااج مااا إَٞااجفجس ثلقااو ثْهنااً ثلٞااٌوًٌ ل٪ااٌٛ   
 :ثللٌبَ ثللجلٍ ونضجةؼ ث٩ْلج  وثلضوفه ثلاقوٌ وفقجل لٗصٍ

 ٍمجةلز ثللٌبَ ثللجل. 

 مجةلز ثلومل. 

 ٌمجةلز ثلضوفه ثلاقو. 

 ذقجرمجةلز ثًْدجؿ ثلل. 

 ٍإَٞجفجس ثلقىثةم ثللجل. 
 

وثْمي فٍ ث٩ٖضذجً ثل٪لل دل٪ُجً ثللقجّاذز ٩اا ٝاٌَذز ثلاومل بلاج ؽاج  فاٍ ثلاقاٌر         
ثلٚااااجهً ٩ااااا ثلهُتااااز ثلْاااا٪ىهَز لللقجّااااذُا ثلقااااجنىنُُا دجللللدااااز ثل٪ٌدُااااز  ( .01)

وثليٌ َهاوف إلاً صقوَاو مض٢لذاجس ثلقُاجُ وثٔعذاجس وثل٪اٌٛ وثٔفٚاجؿ         , ثلْ٪ىهَز
ز ثلومل فٍ ثلقىثةم ثللجلُز دقُظ ص٦هٌ د٪و  ثللٌبَ ثللاجلٍ لللاٖاكر   للنٚ٘ ٌَٝذ

 .ونضجةؼ أ٩لجلهج
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 :مْضقلز ٩ا  ًث  إدوث   -9

  أ٩لجلهااجاٖااكر ونضااجةؼ بجنااش ثلقااىثةم ثللجلُااز ص٦هااٌ د٪ااو  ثللٌبااَ ثللااجلٍ للل  إىثمااج 
 .وفقجل لل٪جٌَُ ثللقجّذز ثللض٪جًف ٩لُهج أمىثلهجومٚجهً ثّضنوثمجس 

   ن٦اجب ثلٖاٌبجس ثلْا٪ىهٌ وثلا٦ااجب     أفداجب بجناش ثلقاىثةم ثللجلُاز صضلٖاً ما٨       إىثماج
 .و٩ٌٛ ثلقىثةم ثللجلُز ئ٩وثهدلللاٖكر فُلج َض٪له  ثّْجٍّ

      إدٌثٍ ثلضقا٦جس ثلٍٗمز فى  أٌ صطٌُُثس فٍ ثلُْجّاز ثللقجّاذُز لللاٖاكر بايلك
 .جلهجفى  ثْمىً ثلضٍ لهج صكعٌُ ٩لً ثللٌبَ ثللجلٍ لللاٖكر ونضجةؼ أ٩ل

    َضااه ما٨ م٪اجٌَُ ثللٌثؽ٪از ثللض٪اجًف       وأنا  صىم٨ُ صقٌٌَه د٪و صكبوه ما مقضىَجصا
لم صق٨ أفوثط دُا نهجَز ثلاضاٌر ثللقجّاذُز مىٝاى٧ ثللٌثؽ٪از وصاجًَل       وأن ٩لُهج 

 .صقٌٌَه صض٢لخ ثٔفٚجؿ ٩اهج م٨ ٌٝوًر و٨ٝ ًمم صْؾُل  دؾجنخ ثّل 

           ٍصقوَم بجفز ثلقْاجدجس ثلنضجمُاز وثللَُثنُاجس ثل٪لىمُاز وأَاز دُجناجس مدللاز لهاج فا
  صاااوو  هااايه ثلقْاااجدجس وثلذُجناااجس ٩لاااً ثْوًثو   أو ثْوًثوباااٌثُ مضلجّااادز  

هايه ثلقْاجدجس وثلايَا     ئ٩وثهدثلٌّلُز ثلنجٙز دجللقجّذُا ثلقجنىنُُا ثليَا مجمىث 
     ودجلاااايثس فْااااجدجس ثللٌبااااَ ثلٌةُْااااٍ   , ثللطااااز ثل٪ٌدُااااز  إلااااًصىلااااىث صٌؽلضهااااج  

     إ ص٪ضلاااو ٙاااقز ثلضٌؽلاااز ماااا ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ ثللقلاااٍ    أ ٩لاااً , للٖاااٌبز
  َضم ثلضٚاوَه ٩لاً   أما أٌ مْتى  دل٪ٌفز ثلٌٖبز وصقش مْتىلُضهج و أو, وؽو

بلااج َؾااخ فٚاال فْااجدجس ثللٌبااَ ثلٌةُْااٍ للٖااٌبز ٩ااا ثلقْااجدجس   . باال مْااضاو
ٗل َلا٨ ثلنل٠ دُاهلج ثلنجٙز  .داٌو٩هج فٍ ثللللدز فٚ

   
       ٍ ثللهااٍ   ثْهث داك  ماا مقىماجس وٝاىثد٠     (  لاقاٌر ثلغجنُاز  ث) وَىٝـ ثلذجفاظ فا

   ٍ                ثل٪لاااااال دل٪ُااااااجً ثللٌثؽ٪ااااااز   َض٢لااااااخ ثلْاااااالُم للٌثؽاااااا٨ ثلقْااااااجدجس ثلنااااااجًؽ
صقٌَااٌ مٌثؽاا٨  وثلاايٌ َذااُا ثللذااجها ثّْجّااُز ثلضااٍ صقداام ٕاادل     (: ٌم٪ُااجً ثلضقااجًَ )

ٝاااجفز لل٪ُاااجً دجٔ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ ومقضىَجصااا  وثلضقا٦اااجس ثلضاااٍ ماااو َضٞااالاهج 
بلااج ّااذه    وم٪ُااجً ٝااٌَذز ثلااومل   , (ثل٪ااٌٛ وثٔفٚااجؿ ثل٪ااجب   )ثللقجّااذز ثللجلُااز   

 .ثلْجدقز فٍ ثلاقٌر لجىبٌه

 
َلداا ٝالهج للاج ؽاج       دجٔٝجفز للاج ّاذه صىؽاو مٚاجة٘ أماٌي     ٌَي ثلذجفظ و    

 :بجِصٍ( 93.-.1., 9110, ثل٪ذجهٌ)صٞلاضهج هًثّز  وثلضٍ, دك٩ٗه
 
ثمضٗف ٙجفٍ ثلاٌدـ ثللقجّاذٍ ثللقاوه فاٍ ٝاى  مذاجها ثللقجّاذز ثللض٪اجًف           -8

  ماااىثه ثلا٦اااجب   أّاااج٩ُلُهاااج ٩اااا ٙاااجفٍ ثلاااٌدـ ثلٞاااٌَذٍ ثلااايٌ َضقاااوه ٩لاااً     
ٍ  )م٢جلذاز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ     م٨ , ثلٌَٞذٍ دقٚاٌ  ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن

ثلٌَٞذٍ دقُظ َض٢جده ٙجفٍ ثلٌدـ ثللقجّاذٍ   ثٔمٌثًُاهلج فٍ ثلنٗف د أوؽ 
 ٍ ٍ َض٢لااخ مااا  ثوهااي, ماا٨ ٙااجفٍ ثلااٌدـ ثلٞااٌَذ  أ  مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ

 .هيه ثٖمضٗفجس وصدُُاهج ثلا٦جمٍ وثللقجّذٍ وأوؽ َدى  ٩لً و٩ٍ دلاج١ه 
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ثللهااٍ ثلْالُم    ثْهث مقىمجس وٝىثد٠  ما دك  (ثلاقٌر ثلغجلغز)فٍ  وَاىه ثلذجفظ     
دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚالقز ثلَباجر    للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز

ٍ    وثلومل : ثل٪لال دقىث٩او ّالىد و هثح ثللهااز وماا أهلهاج       ,لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
        ٌ وثل٪لال   فقٌر م٪اجٌَُ ثللقجّاذز وماومجس ثلَباجر وثلٞاٌَذز وفقاٌر ثٖلضاَثب دجلل٪اجَُ

ثللهاااٍ ثلداجفٍ و م٪ُااجً ثل٪اجَااز ثللهاُااز ثلٍٗماز مااا ٝاالا ثلل٪ااجٌَُ   دل٪ُاجً ثلضكهُاال  
  .ثل٪جمز لللٌثؽ٪ز وثلضٍ صض٪له دجللذجها ثّْجُّز ثلضٍ صقدم ثل٪لل ثللُوثنٍ لللٌثؽ٨

 

فُظ مو َضم صقوَاو و٩اج    , صضوثمل أن٦لز بغٌُر فٍ صقوَو و٩ج  ثلٌَٞذز ومُلضهج  -.
وثْن٦لاز ثلضاٍ   , وٖةقضا  ثلضااُيَاز   ثلٌَٞذز فٍ ٝى  ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وص٪وَٗصا  

ً دجٔٝاجفز  , صقًٌ إ٩اج ثس ٌَٝذُز مجٙاز  ثلدام ثلهجةال ماا ثللٌثّاُم ثلللدُاز       إلا
وفاجٖس  , وثلقٌثًثس ثلىٍثًَز وثلض٪جمُم ثلضٍ صٚوً ما مٚالقز ثلَباجر وثلاومل   

وهاايث َْااضلَب , وأفدااجب هَااىث  ثلل٦ااجلم , ثللغاال دجللؾااج  ث٩ٖضٌثٝااُز وثّٔااضتاجفُز 
ثللقجّاااذٍ للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس  ثلضكهُااال إلاااً دجٔٝاااجفزثلا٦اااجمٍ ثلؾُاااو  ثلضكهُااال

دقُظ َدى  مجهًثل ٩لاً صقاوَم مومجصا  فاٍ هايث ثللؾاج  دوًؽاز م٪قىلاز         , ثلنجًؽٍ
 .ما ثلداج ر وثلومز

 

 ثْهث مقىمااجس وٝااىثد٠   مااا دااك  (ثلاقااٌر ثلٌثد٪ااز )فااٍ  ثلذجفااظ هاااج  َىٝااـو     
ثلٞاٌَذُز   ثللهاٍ ثلْالُم للٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دهايه ثلنوماز         

ٍ    وثلاومل ثللقومز للٚلقز ثلَباجر    ثلضكهُال ثٖلضاَثب دل٪ُاجً   , لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
, ثللهاٍ ثلدجفٍ و م٪ُجً ثل٪اجَز ثللهاُز ثلٍٗمز ما ٝالا ثلل٪اجٌَُ ثل٪جماز لللٌثؽ٪از    

ٌ  وأهلهااج, لهااازثل و هثحوثل٪لاال دقىث٩ااو ّاالىد   وم٪ااجٌَُ  ثللٌثؽ٪ااز ثٖلضااَثب دل٪ااجَُ
 .ثللقجّذز ومومجس ثلَبجر وثلٌَٞذُز

 

صل٪خ ثلناومجس ثلٞاٌَذُز ثلضاٍ َقاومهج مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ هوًثل داجًٍثل           -5
فُظ م٪٦م ؽىثنخ هيه ثللْتىلُز ماا ماٗ  مؾاجٖس    , فٍ صىؽُ  ثللْتىلُز ٩لُ 

 .ٚلقز ثلَبجر وثلوملم إلًصقوَم مومجس ثلنومجس ثلٌَٞذُز 

 
ثللقىماجس وثلٞاىثد٠ لهايه     ماا  داك   (ثلاقٌر ثلنجمْز)هاج فٍ  ثلذجفظبلج ٌَُٖ و     

ثلضكهُل ثل٪للٍ , ٍ ما مذل مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍثلنومز لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذ
 .وثللهاٍ

 

٦َهٌ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ بغٌُ ما ثلنومجس ثلٌَٞذُز دلغجدز ثلللغل   -.
ملاج ماو َهاوه    , ثْمٌيوهيث دنٗف ثلنومجس ثللهاُز , ثلقجنىنٍ لللدل  ثلٌَٞذٍ

وثّٖضٖاجًر وثلل٪جوناز    وثًٕٔاجه ثّضقٗل  وَناٌػ دا  ماا مؾاٌه صقاوَم ثلاٚاُقز       
 .فَُ مضني ثلقٌثً إلًثلااُز 
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مقىماجس وٝاىثد٠ ثْهث  ثللهااٍ     ماا  داك   (ثلاقٌر ثلْجهّز)فٍ  ظ هاجوَاىه ثلذجف    
ثلْلُم للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز فٍ هايه ثلنوماز ثللقوماز للٚالقز     

 .ثّٖضقٗ هى , وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍثلَبجر 
 

مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ ٩ا صقوَم د٪ٜ ثلناومجس ثلٞاٌَذُز    أص٪جحمو صضقوه   -.
داْااذز مااا ثلااىفٌ ثلٞااٌَذٍ ملااج مااو , للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل ثلٞااٌَذٍ لللدلاا 

, َؾ٪ل مٚلقض  فاٍ ن٦اٌ ثلاذ٪ٜ مض٪جًٝاز ما٨ مٚالقز ثلنَثناز ثل٪جماز للوولاز         
اااُٜ ثلٞااٌَذز ثللْااضققز ٩لااً ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ  نوهااى مااج مااو َؾ٪لاا  َقااجو  ص 

 .وثْمٌ ثليٌ مو َق٨ د  فٍ ثللْتىلُز, ؽ  فه لََجهر أص٪جد دوو  و

 
مقىمجس وٝىثد٠ ثْهث  ثللهاٍ  ما دك  (ثلاقٌر ثلْجد٪ز)فٍ  ثلذجفظ هاج وَىٝـ    

ثلْاالُم للٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز لهاايه ثلنومااز ثللقومااز للٚاالقز 
وماا   ,٩و ّالىد و هثح ثللهااز  ثٖلضَثب دقىث, ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 .هج ثْص٪جحأهل

 

َاااٌصذ٠ صقاااوَم ثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز دلىث٩ُاااو ّاااىث  صلغلاااش فاااٍ ث٩ٖضاااٌثٛ أو       -3
وهاايث َض٢لااخ مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ , ثللؾااج  سثثّٖااضتاجف ٩لااً مااٌثً
 .وهى مج مو ٖ صْضو٩ُ  ثلنومجس ثللهاُز ثْمٌي, ثٖنضذجه لهيه ثللىث٩ُو

 
مقىماجس وٝاىثد٠ ثْهث  ثللهااٍ     ماا  دك  (ثلاقٌر ثلغجماز)فٍ  ثلذجفظ بلج ٌَُٖو     

ثلْاالُم للٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دهاايه ثلنومااز للٚاالقز ثلَبااجر    
 ٍ لىد و هثح ثللهاااز ومااا هااى ثٖلضااَثب دقىث٩ااو ّاا , وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ

 .ثْمجنز وثّٖضقجمز: أهلهج

 

ْجدجس ثلنجًؽٍ دْذخ صقوَل  لهيه ثلنومز ٩لً أّاٌثً  ٩جهر مج ٢َل٨ مٌثؽ٨ ثلق  -2
ملج َْضلَب ثلقاج٣ ٩لً هيه ثٌّْثً وإٖ ص٪ٌٛ لللْتىلُجس ثلا٦جمُز , ثللدلاُا

 .ثللنضلاز نضُؾز ثٔفٖج  ثللض٪لو أو  ٌُ ثللض٪لو لهيه ثٌّْثً

 
ااٍ  مقىماجس وٝاىثد٠ ثْهث  ثلله   ماا  داك   (ثلاقاٌر ثلضجّا٪ز  )فٍ  وَاىه ثلذجفظ هاج    

ثلْلُم للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز لضقوَم هيه ثلنومز للٚلقز ثلَبجر 
ومجٙاز  , لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ هى ثٖلضَثب دقىث٩و ّلىد و هثح ثللهااز , وثلومل
 .ثلٌَْز

  
للٌثؽاا٨  زثلْاالُل زثد٠ ثللهاُااىوثلٞاا جسثللقىماا دااك  دٚاااز ٩جمااز وَااٌي ثلذجفااظ    

َ  ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ  ثللقوماز  ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز وثلناومجس ثلٞاٌَذُز      هفٍ ص٪ََا
ٍ   لٚلقز ثلَبجر وثلوملل ً صقضاجػ   ,دجلٖادل ثلاٍٗب   لضؾاخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ ملا٠ُ   إلا
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مااا ثلضكهُاال ثل٪للااٍ وثل٪للااٍ فااٍ مؾااج  ثللقجّااذز وثللٌثؽ٪ااز وثْن٦لااز ثلٞااٌَذُز      
 ...هٌن٦جب ثلٌٖبجس ثلْ٪ى: مغل ثْمٌي ثللٌصذ٢ز دهج وثْن٦لز

 
م٪اجٌَُ    صا لاج فوه ثٖلضَثب وثل٪لال د  ٩لً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ بلج َؾخو      

ٌ )َز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا   ثللٌثؽ٪ز ثلٚجهًر ماا ثلهُتاز ثلْا٪ىه     (هاـ 0.93, ثل٪اقاٌ
 :جِصٍب وهٍ

 
 :ٌ ثل٪جمزَُجثلل٪  -0

 ثلضاااٍ صقدااام ثل٪لااال ثللُاااوثنٍ للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثّْجّاااُزوثلضاااٍ صض٪لاااه دجللذاااجها  
 :٩لً للضصٖ ثلنجًؽٍ ثلضٍ

  ًثللهاٍ ثلدجفٍ ثلضكهُلم٪ُج. 

  ٗم٪ُجً ثلقُجه وثللىٝى٩ُز وثّٖضق. 

  ًثللهاُز ثلٍٗمز ثل٪اجَزم٪ُج. 
 

 : م٪جٌَُ ثل٪لل ثللُوثنٍ  -9

ًأٌ )ٔداوث  ثلاٌأٌ   , صداىَا أّاجُ باجف    وثلضٍ صىٝـ ثللذجها ثّْجّاُز ثلضاٍ صقدام   
 :فى  ثلقىثةم ثللجلُز وصٖلل( ثللٌثؽ٨

 م٪ُجً ثلضن٠ُ٢. 

 م٪ُجً ثلٌمجدز وثلضىعُه. 

 م٪ُجً أهلز ومٌثةا ثللٌثؽ٪ز. 

 

  :م٪ُجً ثلضقجًٌَ  -8

صقٌَااٌ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ  وثلاايٌ َذااُا ثللذااجها ثّْجّااُز ثلضااٍ صقداام ٕاادل
 .ومقضىَجص  وثلضقا٦جس ثلضٍ مو َقومهج( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)

ثلهُتاااز ثلْااا٪ىهَز لللقجّاااذُا  مااااقىث٩اااو وّااالىد و هثح ثللهااااز ثلٚاااجهًر وثل٪لااال د
وبااايلك ثل٪لااال دلاااج فاااوهه م٪ُاااجً ثل٪اااٌٛ  , ثل٪ٌدُاااز ثلْااا٪ىهَز ثلقاااجنىنُُا دجللللداااز

دجللللداز  ( .53)دل٪اجٌَُ ثللقجّاذز ثللجلُاز داجلاقٌر     , وثٔفٚجؿ ثل٪اجب للذُجناجس ثللجلُاز   
ثل٪جمز لللؾلى٩ز ثلدجملز للذُجنجس ثللجلُز وثلضٍ  فُظ أ  ثللض٢لذجس, ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

صلغاال هاايه ثلذُجنااجس ومااج َااٌصذ٠ دهااج مااا إَٞااجفجس ثلقااو ثْهنااً ثلٞااٌوًٌ ل٪ااٌٛ   
 :ثللٌبَ ثللجلٍ و نضجةؼ ث٩ْلج  وثلضوفه ثلاقوٌ وفقجل لٗصٍ

 .مجةلز ثللٌبَ ثللجلٍ  -0

 .مجةلز ثلومل  -9

 .مجةلز ثلضوفه ثلاقوٌ  -8

 .مجةلز ثًْدجؿ ثللذقجر  -.

 .إَٞجفجس ثلقىثةم ثللجلُز  -5
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وثْمااي فااٍ ث٩ٖضذااجً دجل٪لاال دل٪ُااجً ٝااٌَذز ثلااومل فااٍ صقوَااو مض٢لذااجس ثلقُااجُ           
وثٔعذااجس وثل٪ااٌٛ وثٔفٚااجؿ للنٚاا٘ ٝااٌَذز ثلااومل فااٍ ثلقااىثةم ثللجلُااز دقُااظ   

 .ص٦هٌ د٪و  ثللٌبَ ثللجلٍ لللاٖكر ونضجةؼ أ٩لجلهج
 

ِٓ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ  اٌظادسج ذماس٠ش اٌّشاخؼح :اٌّثسث اٌشاتغ
فٟ ذؼض٠ض اٌثمح تاٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّمذِح ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة 

 .اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
بجنش ثلقىثةم ثللجلُز للاٖكر م٪ُااز   إىث٩لج  دٌأٌ ثٔهٖ  إلًَهوف صقٌٌَ ثللٌثؽ٨     

وفقجل لل٪اجٌَُ   أمىثلهجومٚجهً وثّضنوثب  أ٩لجلهجص٦هٌ دٚوو مٌبَهج ثللجلٍ ونضجةؼ 
وَاولٍ مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ دٌأَا       , مقجّذُز مض٪جًف ٩لُهج مٗةلز ل٦ٌوفهاج 

             للاٖااااااكر وفقااااااجل لل٪ااااااجٌَُ ثللٌثؽ٪ااااااز  ٩قااااااخ مُجماااااا  دلٌثؽ٪ااااااز ثلقااااااىثةم ثللجلُااااااز ل 
 (.هـ0.12, دج٩ًُْ ومقلو)
 

ً جهثل وؽج  دلقضىَجس صقجًٌَ ثللٌثؽ٪ز فاٍ ثللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز ثّاضا           ماج   إلا
      م٪اااااجٌَُ , ثلهُتاااااز ثلْااااا٪ىهَز لللقجّاااااذُا ثلقاااااجنىنُُا  )َقضٞاااااُ  م٪ُاااااجً ثلضقاااااجًٌَ   

 :ثْمىً ثِصُز (هـ0.93, ثللٌثؽ٪ز
 
ثّااام ثللاٖاااكر مقااال  )َاااضم صىؽُااا  صقٌَاااٌ ثللٌثؽ٪اااز لل٪لُااال     أ ؽاااٌي ثل٪اااٌف    -0

 .ىلك ثل٪لُل إهثًر إلًَضم صقوَل  م٨ ثلقىثةم ثللجلُز ومٌفقجصهج  أ ٩لً ( ثللٌثؽ٪ز

 
9-   ٌ وؽاىح صٞالا صقٌَاٌ ثللٌثؽ٪از لاقاٌر       (85.1)داجلاقٌر   َقضٍٞ م٪ُجً ثلضقاجًَ

َىٝااـ مااا مٗلهااج مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس   ( ن٢ااجو ثللٌثؽ٪ااز )مْااضقلز صقااش ٩اااىث   
 :َلٍ مج( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)ثلنجًؽٍ 

 

وفقاجل   وصٖلل ثللؾلى٩ز ثلدجملاز للقاىثةم ثللجلُاز   : ثلقىثةم ثللجلُز ثلضٍ َٖللهج ثلضقٌٌَ - أ
ٍ : ثل٪ااجب وهااٍ وثٔفٚااجؿللض٢لذااجس م٪ُااجً ثل٪ااٌٛ   مجةلااز , مجةلااز ثللٌبااَ ثللااجل

ٌ  , ثلومل  أوثللاج    ًأُ أٙاقجح مجةلاز ثلضطُاٌثس فاٍ فقاىو     , مجةلز ثلضاوفه ثلاقاو
 أٙااقجحفااٍ فقااىو  ثْمااٌي٩ااا ثلضطُااٌثس  ثٔفٚااجؿثللذقااجر ماا٨  ثًْدااجؿمجةلااز 
 .ثللجلُز ثلقىثةم إَٞجفجسثللج  فٍ ٙلخ  ًأُ

 

 .مْتىلُز إهثًر ثللاٖكر ٩ا إ٩وثه ثلقىثةم ثللجلُز   - ح
 

ثللقجّاخ  )مىم  إهثًر ثللاٖكر فُلج َض٪لاه دضلداُا مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ        -ػ
ما ثلقٚى  ٩لاً بجفاز ثلل٪لىماجس وثَٔٞاجفجس ثلل٢لىداز ماٗ  مٌثفال        ( ثلقجنىنٍ

 .صااُي ٩للُز ثللٌثؽ٪ز
 
 .فٍ صااُي ثل٪للُز إصذج٩هجم٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثلضٍ صم   -ه
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ما ص٢ذُاه  ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)مج إىث بج  مو صلدا مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ   -  
 .إؽٌث ثس ثللٌثؽ٪ز ثلضٍ ث٩ضذٌهج ٌٝوًَز

ٍ  )مج إىث بج  مو وٙل مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ  -و إلاً هًؽاز   ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن
 .ثلٌأٌ فٍ ثلقىثةم ثللجلُز إدوث ماج٩ز م٪قىلز صلدا  ما 

 
 : ثلض٪ذٌُ ٩ا ثلٌأٌ  -8

٩لاااً ثنااا  َؾاااخ ٩لاااً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ   (85.0)فُاااظ نٚاااش ثلاقاااٌر 
 إىثفااٍ فقااٌر مْااضقلز َذااُا فُهااج مااج  ًأَاا َ٪ذااٌ ٙااٌثفز ٩ااا  أ ( ثللقجّااخ ثلقااجنىنٍ)

 :بجنش ثلقىثةم ثللجلُز بدل
 
ص٦هااٌ د٪ااو  ثللٌبااَ ثللااجلٍ لللاٖااكر بلااج هااى ٩لُاا  فااٍ نهجَااز ثلاضااٌر ثللقجّااذُز      - أ

داااج  ٩لااً باجَااز , مااٗ  صلااك ثلاضااٌر ثْمااىث ومٚااجهً وثّااضنوثب  أ٩لجلهااجنضااجةؼ و
للذُجنااجس ثلضااٍ صقضااىٌ ٩لُهااج ثلقااىثةم ثللجلُااز ووفقااجل لل٪ااجٌَُ      وثٔفٚااجؿثل٪ااٌٛ 

 .ثللقجّذز ثللض٪جًف ٩لُهج ثللٗةلز ل٦ٌوف ثللاٖكر

 

ٍ صلضَب دلض٢لذاجس ون٦اجب ثلٖاٌبجس وثلا٦اجب        - ح  دئ٩اوثه  لللاٖاكر فُلاج َض٪لاه    ثّْجّا
 .و٩ٌٛ ثلقىثةم ثللجلُز

 
ثلنُااجًثس ثللقااوهر دلىؽااخ م٪ُااجً ثلضقااجًٌَ فُلااج َض٪لااه د٢ذُ٪ااز وٙااُطز ًأٌ          -.

 :بجِصٍ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ 

 

 :ثلٌأٌ ثلل٢له  - أ

ًأَجل م٢لقجل فٍ فقاٌر مْاضقلز   ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)َٚوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ  
إىث لام َداا لوَا  أٌ صقا٦اجس ٩لاً ثلقاىثةم ثللجلُاز مقال         ( ن٢اجو ثللٌثؽ٪از  )صلٍ فقاٌر  
ّاااىث  دٖاااك  ٩وثلاااز إ٥هجًهاااج لللٌباااَ ثللاااجلٍ لللاٖاااكر ونضاااجةؼ أ٩لجلهاااج  , ثللٌثؽ٪اااز

ج دلض٢لذااجس ن٦ااجب ثلٖااٌبجس وثلا٦ااجب ثّْجّااٍ     أو دٖااك  ثلضَثمهاا , وصااوفقجصهج ثلاقوَااز 
 .لللاٖكر فُلج َض٪له دئ٩وثه و٩ٌٛ صلك ثلقىثةم

 
 :ثلٌأٌ ثللضقا٤   - ح

 :٩اومج َقًٌ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس إدوث  ًأٌ مضقا٤ فٍ صقٌٌَه فئ  ٩لُ  ثلقُجب دلج َلٍ
ن٢اجو  )صلاٍ فقاٌر   ( ثلاضقا٤ )صىُٝـ ؽل٨ُ صقا٦جص  فٍ فقٌر مْضقلز صقش ٩اىث    -

 (.ثللٌثؽ٪ز

صلاااٍ فقاااٌر ( ًأٌ ماااضقا٤)إداااوث  ًأٌ ماااضقا٤ فاااٍ فقاااٌر مْاااضقلز صقاااش ٩ااااىث     -
 (.ثلضقا٤)
  

ٍ )وَلدااا صلنااُ٘ أّااذجح إٙااوثً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ      ( ثللقجّااخ ثلقااجنىن
 :عٌ ىلك ٩لً صقٌٌَ ثللٌثؽ٪ز دلج َلٍألٌأٌ مضقا٤ و
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 .ثلنٌوػ ٩ا ثلل٪جٌَُ ثللقجّذُز ثللض٪جًف ٩لُهج  -

 .لٌثؽ٪زثلقٚىً فٍ ن٢جو ثل  -

 .ثلٖك  ٌُ ثللض٪له دجّضلٌثً ثللاٖكر  -

 .فقو ثللٌثؽ٨ ّٖضقٗل   -

٩ااوب ثٖلضااَثب دلض٢لذااجس ن٦ااجب ثلٖااٌبجس أو ثلا٦ااجب ثّْجّااٍ لللاٖااكر فُلااج َض٪لااه   -
 .دئ٩وثه و٩ٌٛ ثلقىثةم ثللجلُز

 
 :ثلٌأٌ ثلل٪جًٛ  -ػ

م٪جًٛ فاٍ  إدوث  ًأٌ ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)٩اومج َقًٌ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ 
 :صقٌٌَه فئ  ٩لُ  ثلقُجب دلج َلٍ

ن٢ااجو )د٪ااو فقااٌر  ( ثلااضقا٤)د٪ذااجًر صىٝااُـ ؽلُاا٨ صقا٦جصاا  فااٍ فقااٌر مْااضقلز       -
 (.ثللٌثؽ٪ز

د٪ااو فقااٌر ( ًأٌ م٪ااجًٛ)إدااوث  ًأٌ م٪ااجًٛ فااٍ فقااٌر مْااضقلز صقااش ٩اااىث      -
ٍ  )وَ٪ىه ّذخ إٙوثً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ     (.ثلضقا٤) ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن

لقااىثةم م٪ااجًٛ إلااً ؽْااجمز صااكعٌُ ثلقٚااىً فااٍ ثْمااىً ثللقجّااذُز ٩لااً ث   لااٌأٌ 
 .ثللجلُز

 
 :ثٖمضاج٧ ٩ا إدوث  ثلٌأٌ  -ه

ثٖمضاج٧ ٩ا إدوث  ًأَا   ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)٩اومج َقًٌ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ 
 :فى  ثلقىثةم ثللجلُز فئ  ٩لُ  ثلقُجب دلج َلٍ

ن٢اجو  )د٪او فقاٌر   ( ثلاضقا٤ )صقش ٩ااىث   صىُٝـ ؽل٨ُ صقا٦جص  فٍ فقٌر مْضقلز   -
 (.ثللٌثؽ٪ز

إ٥هجً مج َىٝاـ د٪اوب صلداا  ماا إداوث  ثلاٌأٌ دىٝاىؿ وىلاك فاٍ فقاٌر مْاضقلز              -
 (.ثلضقا٤)د٪و فقٌر ( ثٖمضاج٧ ٩ا ثلٌأٌ)صقش ٩اىث  

 

ٍ  )وَلدا صلنُ٘ أّذجح ثمضاج٧ مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ    ٩اا  ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن
 :عٌ ىلك ٩لً صقٌٌَ ثللٌثؽ٪ز فُلج َلٍأثللجلُز وإدوث  ًأَ  صؾجه ثلقىثةم 

 .مٚىً فٍ ن٢جو ثللٌثؽ٪ز  -

 .ثللاٖكر زٕك  ٌُ مض٪له دجّضلٌثًَ  -

 .ثللاٖكر زٕك مض٪له دجّضلٌثًَ  -
 

ٌ صؾاجه   ثلا٦جمُز وثلٌَٞذُز لوي مٚلقز ثلَباجر وثلاومل   ثللقضُٞجس ماو        صقاجًَ
 ثلاقااا٘ إؽاااٌث ثس هلُااال, مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل) مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ

 (:ّازدوو  , ثلَبىٌ وثلٌَٞذٍ
 
ٍ  )مو َضٞلا صقٌٌَ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ   -0 لاضقا٤ مااجهه   ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن

ثل٪لٗ   فْجدجس مؾلى٧لقْجدجس ثل٪لٗ  دلذل  مج ٩ا  ثٖفٌثهَز ثًْٙورٍَجهر 
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   ٍ  أّاذجح و٩اوب ّالجؿ ثلل٪لىماجس ثللضاىفٌر دضقوَاو      , ثل٦جهٌ دقجةلاز ثللٌباَ ثللاجل
 أوللذاااو ومىفااجل ٩لااً ثلْااذخ    اقاا٘ودلااج َض٢لااخ ثّٖضاْااجً وثل  , سثلاٌومااجصلااك 

مذوةُجل ٩لاً وؽاىه إَاٌثه  ُاٌ مٚاٌؿ       وثليٌ َا٢ىٌ, لىؽىه هيث ثلاٌو ثّْذجح
 ٖ َااز لقْااجدجس ثل٪لااٗ  ٩ااا مؾلااى٧  فٌثه٩ااا  داايثس مذلاا  ثلََااجهر فااٍ ثًْٙااور ث

 .فْجدجس ثل٪لٗ  ثل٦جهٌ فٍ مجةلز ثللٌبَ ثللجلٍ

 

لاضقا٤ مااجهه   ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)مو َضٞلا صقٌٌَ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ    -9
وؽىه مذجل  ٖ ٍثلش صقش ثلضْىَز دضجًَل ثللَُثنُز ٖ صْلـ ثلل٪لىمجس ثللضاىفٌر  
مااا م٪ٌفااز ١ذُ٪ضهااج وموًؽااز ٝاالا مٚااجًَ  مْااضققز وأًٙااور هثةاااز أمااٌي    

وثلاايٌ مااو  اقاا٘وثل ودلااج َض٢لااخ ثّٖضاْااجً, صقااش مْاالً مذااجل  صقااش ثلضْااىَز
 .َْاٌ ٩ا مٚجًَ   ٌُ مذًٌه و ٌُ مؤَوه

 

فااٍ فقااٌر ( ثللقجّااخ ثلقااجنىنٍ)مااو َضٞاالا صقٌَااٌ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ    -8
ثلقىثةم ثللجلُز م٢جدقز للج هى مقُو دجلوفجصٌ وثلْؾٗس ومغل ىلاك َ٪ااٍ    دك ثلٌأٌ 

د٪وثلااز مااج  (ٍثللقجّااخ ثلقااجنىن)مذااوةُجل ٩ااوب ٕااهجهر مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ  
ودلج َض٢لخ ماجمٖاز ثللدلا  فُا     , وأًٙور٩ا  ثلقىثةم ثللجلُز ما نضُؾز  أفٚقش

وثصناجى  , وثلْذخ فٍ ٩وب ٕهجهر مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ د٪وثلز ثلقىثةم ثللجلُاز 
 .ثلا٦جمٍ فْذلج َْاٌ ٩ا  ىلك ثٔؽٌث 

 

 داك   ٌٙثفزل( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)مو َضٞلا صقٌٌَ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ    -.
ٌ  إداوث  مٌثؽ٪ض  لقْجدجس ثللدل  لم صْاٌ ٩ا ماج٩ز َضلدا م٪هج ماا   فاى    ثلاٌأ

فاٍ ًدا٠    إلُهاج ٩وب وؽاىه فْاجدجس َاٌبا    , دٚاز مذوةُز, ثلقْجدجس ومؤهي ىلك
 .ثلٌَٞذز ٩لً ثللدل  ٌَٝذُجل

 

ماج َاُاو   , (ثللقجّخ ثلقجنىنٍ) مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ إَٞجفجسمو صضٞلا    -5
ودلاااج َض٢لاااخ فقااا٘ بجفاااز , فٚااا٘ ثلٖاااٌبج  أو, ثلدُاااج  ثلقاااجنىنٍص٪اااوَل فاااٍ 

ـ   إ١جًهصدُُاجل لللىٝى٧ فٍ , ثلٚلز   ثللْضاوثس ىثس  وثصناجى  , ثلا٦اجمٍ ثلٚاقُ
وثلاٌد٠ ٩لُهاج   , ماا ٩وما    ًأّالجلُز  أًداجؿ مج َلَب ن٦جمجل نقى ثلضققه ماا وؽاىه   

 .مضً وؽوس

 

َو  نا لا  فاٍ صْا٪ٌُ ثلل   للُْجّجس ثللضذ٪ز ما مذل ثللد ثَٔٞجفجسمو صضٞلا    -.
ٌ , ْماٌي ىثس ثلُْجّاز ماا ّااز     إصذاج٧ ثل٪جب وموي عذجص  فٍ   مٌ ثللضٌصاخ   وثْعا

 ٘  إصذج٩اا و٩لااً ّااذُل ثللغااج  , ٩لااً صطُُااٌ هاايه ثلُْجّااز ٩لااً ثل٪ااجب مقاال ثلاقاا
ودلج ماو َا٢اىٌ   , ثل٪جب  مٌَو  نفٍ صقُُم ثلل أمل أَهلجثلْىو  أولُْجّز ثلضدلاز 

مضقجهماز   أودٞج٩ز ًثباور   أو, أّ٪جًهذىٟ  دلن٩٘ٚلُ  ما صقلُل ثلقْجدجس 
ثللور دقْخ   مٌداو دٞج٩ز  فق٘ودلج مو َض٢لخ , (ثلنٚم)  ٌُ ؽجةَر ثلقْم

 .أهلُض 
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ودلج َض٢لاخ  , نْذز ثٖنؾجٍ لُْجّزثللدل   إصذج٧مج َاُو  ثَٔٞجفجسمو صضٞلا    -.
ما ثل٪قىه  ثل٪قوما صىفٌ ثلٞىثد٠ ثلا٦جمُز ٩ٖضذجً  وثلضكبو سثٌَٔثهثداو  فق٘
 .ثلا٦جب فْخثلىثؽخ ثلضٌَٚـ ٩اهج  ثٌَٔثهثسومىفجل ٩لً  ثْؽل١ىَلز 

 

 إٌَثهثصا  ثللدلا  للُْجّاز ثلاقوَاز فاٍ مُاو       إصذاج٧ للج َاُاو   ثَٔٞجفجسمو صضٞلا    -3
ودلاج  , ثّٖاضققجو لقج٩اور   إصذج٩ا  دلج َض٪جًٛ م٨ ثللض٢لخ ثلا٦اجمٍ فاٍ ٝاٌوًر    

 .أ٩لجل ثللدل  ليلك ٩لً ٙجفٍ نضُؾز  أ٩لج عٌ أ فقَ٘ض٢لخ 

 

ثللدلا  لُْجّاز ثللقجولاز ثللاضهُاز فاٍ مُاو        إصذاج٧ مج َاُاو   ثَٔٞجفجسمو صضٞلا    -2
ٖل , ًد٢اااجل دجلضداااجلُ   ثَٔاااٌثهثسدااااو  فقااا٘ودلاااج َض٢لاااخ   إٌَثهثصااا   إلاااًوٙاااى

 أ٩لااج ومااا عاام ٙااجفٍ نضُؾااز , ٍوثلضدااجلُ  وفقااجل لُْجّااز نْااذز ثٖنؾااج ثَٔااٌثهثس
 ...ثل٪جب ثلققُقُز وفقجل للقضًٞ ثلا٦جب

 

ِغاال١ٌٛاخ ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ ذداااٖ اٌث١أاااخ   :اٌّثسااث اٌخاااِظ
 :اٌّا١ٌح اٌّمذِح ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

دىثؽذجصااا  ( ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ)مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ  إماااٗ  أ ٖٕاااك     
٩اوب وفجةا  دهااج    أوثللهااز   و هثح٩اوب ثٖلضاَثب دقىث٩او ّالىد      أوومْاؤولُجص  ثللهاُاز   
ىلُز ثلضٍ َلداا صلنُٚاهج فاٍ    تما ثللْ أنىث٧َضٌصخ ٩لُ  ٩ور , ٩لً ثلىؽ  ثلل٢لىح

 :ثِصٍ
 

 :إٌٝٚذٕمغُ  ١ٌٛح اٌّذ١ٔحلاٌّغ: أٚاًل
 
 :١ٌٛح اٌؼمذ٠حلاٌّغ  -0

وهٍ نجصؾز ٩ا ثل٪ٗمز ثلض٪جموَاز داُا مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ وثللاٖاكر دلىؽاخ        
وَضٌصاخ ٩لُا  مْاج لز مٌثؽا٨     , ٩قو َا٦م ٩ٗمز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ د٪لُلا     

ً  إلً أهيدٌٖوٟ ثل٪قو دْذخ م٢ك دوً ما   إمٗل ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ ٩او   ثٔٝاٌث
             ثل٪ٗمااااز أ١ااااٌثفوفااااه ثلض٪ااااىَٜ مقٚااااىًثل دااااُا  ىلُز توصدااااى  ثللْاااا, دجل٪لُاااال

 .(ب9115, ٩ذو ثلاذٍ)
 
 :١ٌٛح اٌرمظ١ش٠حلاٌّغ  -9

ٌ توهٍ مْ      وَقٚاو داجلطٌُ ماا ٢َلا٨     , ىلُز مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ صؾجه ثلطُا
وهااؤٖ  لاام َااٌصذ٠ مٌثؽااا٨    , ثللاٖااكر ومْااجهلُهج   إهثًر٩لااً ثلذُجنااجس ثللجلُااز  ُااٌ     

ٍ )ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ   وَ٪ضذااٌ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس   , م٪هاام د٪قااو ( ثللقجّااخ ثلقااجنىن
ٖل مْتى ٩ٖضلاجههم ٩لاً    بج  م٢كه مو ثلقه ًٌٝثل دهام  إىث أمجمهملُز صقٌَُٚز مْتى

صققُه  أ  إٖ. وثصنجىهم مٌثًثس ثمضٚجهَز مج١تز صذ٪جل ليلك, فٍ ثلذُجنجس ثللجلُز ًأَ 
 :َغذش ثللو٩ٍ مج َلٍ أ صقٌَُٚز صٖضٌٟ  أوىلُز ّىث  بجنش ٩قوَز تثللْ
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  أ       ٌ   هايث  أو, ثللو٩ٍ ث٩ضلو ٩لً ثلذُجناجس ثللجلُاز لاوي ثصناجىه ثلقاٌثً ثٖمضٚاجه
 .مْجًص ث٩ٖضلجه ّذخ 

  ٗل     أ ٖل مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلناااجًؽٍ بااج  مهلااا ّاالك ّااالىد   وأنااا ؽْااُلجل   إهلااج
 .منجه٧

  صقاوَم   أوللذُجنجس ثللجلُز  هإ٩وثه أعاج مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ صىم٨ ثلًٌٞ  أ
 .(ب9115, ٩ذو ثلاذٍ) مومجص 

 
نضُؾااز صقٚااٌُ مٌثؽاا٨  ,ثلٞااًٌ هااممااا هااؤٖ  ثلاايَا مااو َلقق أ وَااٌي ثلذجفااظ      

مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس  فُدااى  داايلك, هاام مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل , ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ
فُاظ نٚاش ثللاجهر    , ملَمجل دؾذٌ ثلًٌٞ ثلىثما٨ ٩لاُهم ماا ؽاٌث  صقٚاٌُه      ثلنجًؽٍ

ودلااج ٖ َض٪ااجًٛ ماا٨ " مااا ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز  ( 3.)
ثلقاه فاٍ مٗفقاز أٌ     (مٚلقز ثلَباجر وثلاومل  )ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا لللٚلقز 

ٕاهو ٩لاً ٙاقز     أون  موب أمٞجةُجل َغذش ( مٌثؽ٨ فْجدجس مجًؽٍ)مقجّخ مجنىنٍ 
ودلج َٖدل ثنضهجباجل لللذاجها ثللقجّاذُز ثللض٪اجًف ٩لُهاج دقٚاو       , دُجنجس  ٌُ ٙقُقز

, ن٦اجب ٝاٌَذز ثلاومل   ) "ثلٞاٌَذز ؽاَ  ماا    أومْج٩ور ثللدل  ٩لً ثلضهٌح ما بل 
 .(هـ0.95
 
 :١ٌٛح اٌدضائ١حلاٌّغ: ثا١ًٔا
ؾٌمااجل ناا٘ مااجنىنٍ ّااجًٌ َقااىب داا  مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس      هااٍ نجؽلااز مااا ف٪اال مُ       

ثلٖاٌبز   داك  مغل م٪ٌفاز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ     , ملجًّز ٩لل  أعاج ثلنجًؽٍ 
أو صىث١ت  فاٍ إهًثػ دُجناجس ومُاىه    م٪ُاز  أ١ٌثفصقىب دضَوٌَ فْجدجصهج دطُز صٞلُل 

 (.ب9115, ٩ذو ثلاذٍ)بجىدز 
 
لقجّااذُا ثلقااجنىنُُا دجللللدااز ثل٪ٌدُااز   مااا ن٦ااجب ثل ( 92)فااٍ ثللااجهر   فُااظ ؽااج  و    

َضىلً ثلضققُه فٍ منجلااجس أفداجب   , م٨ مٌث٩جر مج صقضٍٞ د  ثْن٦لز" ن  أثلْ٪ىهَز 
هاايث ثلا٦ااجب لؾاااز َٖاادلهج وٍَااٌ ثلضؾااجًر مااا وبُاال وٍثًر ثلضؾااجًر ًةُْااجل ومْضٖااجً    

لااز    ًأس هايه ثللؾااز أ  ثللنج  ئفا , فو أ٩ٞج  مؾلِ إهثًر ثلهُتاز أمجنىنٍ ّ٪ىهٌ و
ثلقداام فُهااج صا٦ااٌ ثللؾاااز   وود٪اا, ثلؾهااز ثللنضٚااز إلااً صٖاادل ؽٌَلااز فضقااىب دئفجلضهااج 

 :فٍ ثللنجلاز ما ثلاجفُز ثللْلدُز ولهج إَقج٧ إفوي ثل٪قىدجس ثلضجلُز إلُهجثللٖجً 

           ثللىب 

 ًثٔنيث. 

 إٔه٩ٌا ملجًّز ثللهاز مور ٖ صََو ٩لً ّضز  ثَٔقجف". 

 
ثلٚجهًر دلىؽاخ ثللٌّاىب   ( 0)فٍ ثللجهر  (مدجفقز ثلضَوٌَ)وبلج ؽج  فٍ ن٦جب      

وصاااجًَل  .00هاااـ ثلل٪اااو  لللٌّاااىب ًمااام    5/00/0839وصاااجًَل  58ثلللداااٍ ًمااام  
ٍ  هاـ ٩لاً ماج   08.2/./91وصجًَل  09هـ وثللٌّىب ثلللدٍ ًمم 00/0831/.9  :َلا



.. 
 

ّاااوثس ثلٖااٌبجس ّااىث  بجنااش    أوثلنجٙااز دجللٚااجًف   ثْوًثوٍوً  أومااا ملااو  " 
 :دجِصٍ ٩ىمخ... أؽاذُز أوثلٌٖبجس ّ٪ىهَز  أوثللٚجًف 

 .٩ٌٖ ّاىثس إلًثلْؾا ما عٗعز   -0

 .٩ٌٖر  ٖف ًَج  إلً ٌثمز صضٌثوؿ ما عٗعز   -9

ً ثْٙلٍ وثلٖاٌَك دجٔٝاجفز   َطٌب ثلاج٩ل    -8 ثل٪قىداجس ثلْاجدقز دؾلُا٨ ثللذاجل       إلا
 .فٌثهٌٖبجس أو لللٚجًف أو لٓثلضٍ صْذخ دنْجًصهج للنََاز أو لل

 إصلجمهاج دجلؾٌثةم ثللاٚىٗ ٩لُهج فٍ هيه ثللاجهر مذال    أنذكَ٪اً ما ثل٪قىدز ما    -.
ٗل  ثللٖضٌبُا فُهاج د٪او داو  ثللٗفقاجس ثلا٦جمُاز       أومذٌ ٩ا ثلاج٩لُا أما  أمجبجم

ً ما ثل٪قىدز بلج َؾىٍ ثٖبضاج  دجلقو  ثْهنًعلظ ثلقو  إلًفضناٜ ٩قىدض    ثْهنا
 ؽلُا٨ ماج   ثلٖنَ٘٪ُو  أ وَٖضٌٟ لّٗضاجهر ما هيث ثلضناُٜ . ما ثلطٌثمز فق٠

 ".دْذخ ثلضَوٌَ ثْمىث همل فٍ ىمض  ما 

 
ٍ (مدجفقااز ثلضَوَااٌ)مااا ن٦ااجب  (5)نٚااش ثللااجهر و       باال مى٥اا   : "٩لااً مااج َلاا

مقاٌف ٩اا    أولا    أٙال ٢اىٟ ٖ  نأٌ م أوو٥ُاض  صَوٌَ دٚاا٨ ٙاك    أعاج ثًصدخ 
صلا  ٙادجل   أ أوماَوًر   إٙذ٨دٚلز  أومجصلجل  أو إمٞج دضىمُ٪   أو٩ا مٚو  ثْٙل
ٍوً ٕااهجهر  أوؽَةُااجل  أوبلُااجل  ثٔصااٗفلهااج مااىر ثلغذااىس ّااىث  بااج   أوًثمااجل أوًّاالُجل 
 أو, ثلضىم٨ُ ٩لً دُجٛ ثؤصلا ٩لُ  أّج  أو أهلُز أوٕهجهر مومز فدىمُز  أوهًثُّز 

دضووَاا    أو, م٪ضاٌف دهاج   وأماىث  وماجة٨ ٙاقُقز    هجأنبجىدز ٩لً  وأمىث دئعذجص  ومجة٨ 
 ثْوًثوصقٌَاا   أودضطُُااٌ  أو, أٙااقجدهج ُااٌ ثلضااٍ ٙااوًس ٩ااا     وأمااىث دُجنااجس 

فااايفهج  أودََاااجهر بللاااجس   أوثلٖااا٢خ  أوثلٌّااالُز وثلْاااؾٗس وثللْاااضاوثس دجلقاااك   
ثلٌّالُز وثلْاؾٗس ووٝا٨     ثْوًثوثللووناز فاٍ    ثّْالج  دضطٌُُ  أومٚوثل  وإهلجلهج

ٖل ٩اهاااج   أوٙاااقُقز   ُاااٌ ج أّااال  ثْوًثوفاااٍ  ثًْماااجبدضطُُاااٌ  أو ُاااٌ فقُقُاااز داااو
 :ثلضقٌَ  ٩ىمخ أوثلقيف  إلً دجٔٝجفزوثلْؾٗس ثلٌّلُز 

  ملِ ّاىثس إلًثلْؾا ما ّاز. 

  ثليَا ٌَصدذى  ثلؾاٌثةم ثللاٚاىٗ   , (.)١ذقجل لللجهر , ثل٪جهَى  ثْٕنجَٗ٪جمخ
 وثْوًثوثللاَوًر   وثْوًثوثليَا َْض٪للى  ثلىعاجةه   أو٩لُهج فٍ ثللجهر ثلْجدقز 

دجل٪قىداجس ثللاٚاىٗ    فقُقضهاج ثللاٚىٗ ٩لُهج فٍ ثللجهر ثلْجدقز ٩لً ٩لام ماا   
ً  ألا  ودطٌثمز مجلُز ماا  , ٩لُهج فٍ ثللجهر ثلليبىًر وىلاك  , ًَاج    ٖف٩ٖاٌ   إلا

 أوُز ثلىعجةه ثللَوًر م٨ ٩لل  فقُقضهج ّاىث  بجناش ًّال    أو ثْوًثوللا ثّضطل 
 ". ٌُ مى٥  أووّىث  بج  ثللْض٪لل مى٥  ,  ٌُ ًّلُز

 
ً وَاىه ثلذجفاظ        ماا  ثلؾَثةُاز   ماا ثل٪قىداز   (92) ٝاٌوًر ص٪اوَل نا٘ ثللاجهر     إلا

مْااجُ دلٚااجلـ  فااٍ ىلااك مااا للااج  ثللْااتىلُامااا مذاال  ,ن٦ااجب ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا 
 جٖمضٚااجه ثلااى١اٍد ًٖصذج١هااج, مجٙااز فااٍ ثلٖااٌبجس ثللْااجهلز وثللْااجهلُا ثللااٗد
ماا مذال    ما  عجً ٦٩ُلز فاٍ ٝاُج٧ ثلققاىو وثلضهاجو  فاٍ ثْن٦لاز       جوللج له, للى١ا

 دااك ثْمااي فااٍ ث٩ٖضذااجً  َؾااخ و, ثم٪ُا صقااش ١جةلااز ثلُؾااٌب مااٌثؽ٪ُا ثلقْااجدجس ثلااى 
ثلضقٚااٌُ وثلضَوَااٌ مااا مذاال ثٍْمااز ثللجلُااز ثل٪جللُااز بااج  مااا أهاام أّااذجدهج ثلضهااجو  و 
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ّقىٟ  إلًملج أهي  " ًعٌ أنوًّا" وبيلك مج فٚل ما ٌٕبز ا ثلقجنىنُُاثللقجّذُ
ملاج َاذطاٍ فاٌٛ ٩قىداجس ٙاجًمز      , و ٌُهاج ماا ثلٖاٌبجس    "لل٢جماز  ٌٕبز إناٌو  "

مذل ثلضادٌُ فٍ ثلىمى٧ فاٍ  , مي ثل٪قىدز فٍ ث٩ٖضذجًأو, صٌه٧ ثللضهجونُا وثللض٩ٗذُا
 .ج صلغل نى٧ ما أنىث٧ ثلؾٌثةموأنهمغل هيه ثللنجلاجس مجٙز 

 
ٌ       دلٗةلزوٌَي ثلذجفظ       نا  َض٪اُا   أ إٖ, ثل٪قىداجس ثلاىثًهر فاٍ ماىثه ن٦اجب ثلضَوَا

ه٩ج  دضااُي صلك ثل٪قىدجس   ثٔكوىلك دٖ ,ثلؾهجس ثللنضٚز إل٩ًلً ثللضًٌٞ ثلٌف٨ 
 .صلك ثللنجلاز وثلؾٌَلزما ؽٌث   دهم نضُؾز ثلًٌٞ ثليٌ لقه دجلض٪ىَٜل٢جلذز وثل
  

 :اٌرأد٠ث١ح١ٌٛح لاٌّغ: ثاٌثًا
ثللااَثولُا  أ٩لااج ثلهُتااز ثللهاُااز ثللٖااٌفز ٩لااً  صؾااجه ثلضكهَذُاازىلُز توصدااى  ثللْاا     

باى  ثللٌثؽ٪ااز ص٪ضذاٌ مااا ثللهاا ثلهجمااز وثلىثؽاخ ثلقااٌٗ ٩لُهااج     , للهااز ثللٌثؽ٪ااز 
ىلك دجلؾل٪ُجس ثللهاُاز ثلضاٍ صلااـ هاؤٖ       فكن٠ُ, للْجّهج دجمضٚجه ثلذلو دٖدل مذجٌٕ

فُاظ صٞا٨ بال ؽل٪ُاز مهاُاز      , ًم٘ مَثولز أ٩لج  ثللٌثؽ٪از مٌثؽ٪ُا ثلقْجدجس 
ىلُز ثٔماٗ  ٩لاً   تأٌ صق٨ مْا , ثل٦ٌوف وثلقج  ثلضٍ ص٪لل فُ  صٗ بأفدجمجل صكهَذُز 

و جَااز ىلااك هااٍ , مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ إىث ثماال دقىث٩ااو ّاالىد و هثح ثللهاااز
 (.ب9118, مذؼ)ٝلج  فْا ثنض٦جب ثل٪لل ثللهاٍ 

 
  ٩لااً كداا, مااا ثلا٦ااجب( 01)للااجهر ث فااٍ ٦ااجب ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا ن بلااج ناا٘      

 :جِصٍد ثٖلضَثب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ
وبيلك دل٪جٌَُ ثللقجّذز وثللٌثؽ٪ز وثلل٪جٌَُ , ثللهاز و هثحثلضقُو دْلىد َؾخ   -

 . ز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُاثلااُز ثلضٍ صٚوًهج ثلهُت

  مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس  كَْااو .ثْن٦لااز ثلضقُااو دجلىثؽذااجس ثللقااوهر دلىؽااخ     َؾااخ  -
ثللقجّاااذُا  ن٦اااجبماااا  (05)ؽاااج  دجللاااجهر  جبلااا( ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ)ثلناااجًؽٍ 
 ثْم٢ااج ثلطُااٌ دْااذخ  أو٩ااا ص٪ااىَٜ ثلٞااًٌ ثلاايٌ َٚااُخ ثل٪لُاال  ,ثلقااجنىنُُا

للٖاااٌبج  فاااٍ ىلُز صٞاااجماُز دجلاْاااذز ت٩للااا  وصداااى  ثللْااا أهث ثلىثم٪اااز ماااا  فاااٍ 
٩لاً   ما ن٦اجب ثللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا    (93)بلج نٚش ثللجهر و .ٌٕبجس ثللقجّذز

 :إفوي ثل٪قىدجس ثلضجلُز ص٢ذه ٩لُ  َنجل  أفدجب هيث ثلا٦جب ام

  ثللىب. 

  ًثٔنيث. 

   إٔهٌثَٔقجف ٩ا ملجًّز ثللهاز مور ٖ صََو ٩ا ّضز. 

 
ما ن٦جب ثللقجّذُا ( 93)ثللجهر  قىدز ثلضٍ نٚش ٩لُهجثل٪ دلٗةلزوٌَي ثلذجفظ     

ما ن٦جب ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا فاٍ ثلضقُاو   ( 01)ثلقجنىنُُا ٩لً ما َنجل  ن٘ ثللجهر 
وباايلك م٪ااجٌَُ ثللقجّااذز وثللٌثؽ٪ااز وثلل٪ااجٌَُ ثلااُااز ثلضااٍ     , دْاالىد و هثح ثللهاااز 

 .صٚوًهج ثلهُتز وفٍ فج  ٩وب ثلضقُو دجلىثؽذجس ثللقوهر دلىؽخ ثْن٦لز
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 :اٌثأٟاٌفظً خالطح 
 

اٌٛاخثاخ ٚاألدٚاس اٌراٟ ذماغ ػٍاٝ ػااذك ِشاخاغ اٌسغااتاخ اٌخااسخٟ فاٟ         
ذؼض٠ااضٖ اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ٌردٕااة    

 .اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
 

ٍ جلاٚال  د فُظ ؽاج        ثلض٪اٌف ٩لاً ن٦اٌر ثْن٦لاز فاٍ       ,فاٍ ثللذقاظ ثْو    ثلغاجن
هوً ٩لاال مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز مااا فُااظ   

ون٦اجب ثلٖاٌبجس   , موي مْتىلُض  فٍ فج  ومى٩  فٍ منجلاز ثلا٦جب ثل٪جب فٍ ثّٔاٗب 
ثلْاا٪ىهٌ ون٦ااجب ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا ومىث٩ااو وّاالىد و هثح ثللهاااز ثلٚااجهً مااا    

فٍ فج  مْتىلُض  فٍ صكبُاو ثلغقاز و٩اوب     أمٌُثلللقجّذُا ثلقجنىنُُا ولىهَز ثلهُتز ثلْ٪
 .ثللنجلاز ما فُظ ن٦ٌر ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ مقل مىٝى٧ ثلذقظ

 

ٍ  د ؽج و      ثلض٪اٌف ٩لاً م٪اجٌَُ ثللٌثؽ٪از ثلضاٍ صقدام هوً مٌثؽا٨        , جللذقاظ ثلغاجن
وصٞلاش د٪ٜ ثلل٪اجٌَُ ثلٚاجهًر ٩اا    , صدى  م٪ٍَر دجلغقز دك ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ 

مْاتىلُز ثللٌثؽا٨ ٩اا     إلًلللقجّذُا ثلقجنىنُُا لل٪ذجًثس ثلضٍ صٌُٖ  ثلهُتز ثلْ٪ىهَز
 .ثْم٢ج  وثلطٔ فٍ ثلقىثةم ثللجلُز دٖدل ٩جب

 

مقىمجس وٝىثد٠ ثْهث  ثللهااٍ ثلْالُم للٌثؽا٨     ىبٌ ,جللذقظ ثلغجلظد ؽج بلج و     
جس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََه ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل ثلقْجد

٩لً  ثلٌَٞذُز سوصم ثلض٪ٌف ٩لً مٚجة٘ صقوَم ثلنومج, لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
 .مقىمجس وٝىثد٠ ثْهث  ثللهاٍ فٍ بل مؾج 

 

مااا مٌثؽاا٨   ثلٚااجهًر ثلض٪ااٌف ٩لااً صقااجًٌَ ثللٌثؽ٪ااز  , جللذقااظ ثلٌثداا٨ دوؽااج      
ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََه ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل  ثلقْجدجس

  ٍ بجناش ثلقاىثةم    إىثثللٌثؽا٨ ٩لاج    ًأٌوىلاك دقٚاو م٪ٌفاز    , لضؾاخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
ومٚجهً وثّاضنوثب   أ٩لجلهجثللجلُز للاٖكر م٪ُاز ص٦هٌ دٚوو مٌبَهج ثللجلٍ ونضجةؼ 

  َاولٍ مٌثؽا٨   أو, ز مض٪اجًف ٩لُهاج مٗةلاز ل٦ٌوفهاج    وفقاجل لل٪اجٌَُ مقجّاذُ   , أمىثلهج
ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ دٌأَ  ٩قاخ مُجما  دلٌثؽ٪از ثلقاىثةم ثللجلُاز لللاٖاكر وفقاجل لل٪اجٌَُ         

 .ثللٌثؽ٪ز
 

ثلض٪ااٌف ٩لااً مْااتىلُجس   , ثلغااجنٍلنااجمِ مااا ثلاٚاال   صاااجو  ثللذقااظ ث  أمُااٌثلو    
ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ صؾااجه ثلذُجنااجس ثللجلُااز  

  ٍ ىلُجص  توؽااج  فااٍ فااج  إمااٗ  ثللٌثؽاا٨ دىثؽذجصاا  ومْاا     , لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ
ثللهاُاز أو ٩اوب ثٖلضااَثب دقىث٩او ّاالىد و هثح ثللهااز أو ٩ااوب وفجةا  دهااج ٩لاً ثلىؽاا        

 :ثِصٍىلُز ثلضٍ َلدا صلنُٚهج فٍ تَضٌصخ ٩لُ  ٩ور أنىث٧ ما ثللْ, ثلل٢لىح
 (.ىلُز صقٌَُٚزتىلُز ٩قوَز ومْتمْ: )للونُزىلُز ثتثللْ  -0

 .ىلُز ثلؾَثةُزتثللْ  -9

 .ىلُز ثلضكهَذُزتثللْ  -8
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 :اٌثاٌثاٌفظً             
 
ذخً ِاااغ ؿاااشق ذؼاِاااً اٌفاااازض اٌؼاااش٠ثٟ تّظاااٍسح اٌضوااااج ٚاٌااا   

    ُ ٓ     اٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌرااٟ ذاا  لثاااً ِشاخؼرٙااا أٚ اٌشااٙادج ػ١ٍٙااا ِاا
 ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ

   
 .مجهُز ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ: اٌّثسث األٚي  -
 .ثلٌٖوٟ ثلىثؽخ صىثفٌهج فٍ ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ: اٌّثسث اٌثأٟ  -
  .إؽٌث ثس ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ فٍ فق٘ ثلذُجنجس ثللجلُز: اٌّثسث اٌثاٌث  -

  .ثلاٌو دُا ثلٌدـ ثللقجّذٍ وثلٌدـ ثلٌَٞذٍ: اٌّثسث اٌشاتغ  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



51 
 

 :اٌثاٌثاٌفظً  
ذخً ِااغ اٌث١أاااخ  ؿااشق ذؼاِااً اٌفااازض اٌؼااش٠ثٟ تّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌاا      

ِشاخااغ اٌسغاااتاخ  لثااً ِاآ أٚ اٌشااٙادج ػ١ٍٙااا ِشاخؼرٙااا اٌّا١ٌااح اٌرااٟ ذااُ
 .ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ اٌخاسخٟ

 

 :اٌّمذِح
 ثْهلاز بذٌ موً ملدا ما أَقىب ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ د٪للُز ماهؾُز وما٦لز لؾل٨      

ثلاااااٍ ثللقجَاااو ٩اااا ٙاااقز و٩وثلاااز  ًأَااا  إداااوث ماااا , ثلضاااٍ صلداااا  ثٔعذاااجسوماااٌثةا 
ماا ٙاومهج    ثلضكباو دهاوف  , ثلٌَٞذُز ثللقومز ما ثللدلاُا داوف٨ ثلٞاٌثةخ   ثٔمٌثًثس

مااوي صلٖااُهج ماا٨   ومااوي صلغُلهااج ثلٚااقُـ وثلققُقااٍ لْااؾٗس ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ و     
م٪اجٌَُ ثللقجّاذز وثللٌثؽ٪از    مض٢لذجس ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ ون٦اجب ثلٖاٌبجس ثلْا٪ىهٌ و   

وأَااز أن٦لااز أمااٌي لهااج ٩ٗمااز , ثلٚااجهًر مااا ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا
 (.ب9115, فىّى)دجلا٦جب ثلٌَٞذٍ 

 
ثللجلُاز   دجْفوثطومج َهلاج صؾجه مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ هى ثلاق٘ ثللض٪له      

 ثْفااوثطمااا ٙااقز هاايه  ضكبااوللوىلااك , ومٗفهااجفااٍ ثللاٖاالس ثلضؾجًَااز وثلٚاااج٩ُز  
 إهثًرهااٍ مااا ٙااا٨ , ثللجلُااز ثْفااوثط دااك وىلااك , ومُااجُ هًؽااز مىعىمُضهااج, ثللجلُااز

      مٌثؽاااااا٨ ثلقْااااااجدجس ثلنااااااجًؽٍ وبُاااااال ٩ااااااا ثللدلاااااااُا  أ ودج٩ضذااااااجً , ثللاٖااااااكر
َقاوب ثللٌثؽا٨ دُجناجس مجلُاز ٙاقُقز و٩جهلاز للٚالقز ثلَباجر          أ فُؾاخ  , اثلٌَٞذُُ
مقجٝاجر مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ دْاى  ثلضقٚاٌُ فْاخ         وإٖ ّىف َاضم , وثلومل

٩قىداااجس ثلا٦اااجب ثلٞاااٌَذٍ و٩قىداااجس ن٦اااجب ثلٖاااٌبجس ثلْااا٪ىهٌ و٩قىداااجس ثلهُتاااز  
  صؾاجوٍ  كدٖا , و ٌُهج ماا ثْن٦لاز ثلضاٍ لهاج ٩ٗماز     , ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

 (. ب..02, ّاهىًٌ)فووه ثلىبجلز 
 

مقجٝاجر إهثًر ثللاٖاكر إىث عذاش أنهاج ماومش دُجناجس مجلُاز         إلًثلوولز  كدل ًدلج صلؾ     
ومقجٝاجر مٌثؽا٨   , مٞللز فٍ ثٔمٌثًثس ثلٌَٞذُز ثللقوماز للٚالقز ثلَباجر وثلاومل    

للاج للٞاٌَذز ماا أهلُاز فاٍ      , ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ إىث ٕهو ٩لُهج دنٗف مج ؽج  فُهاج 
 (.ب0221, ٌّوً)ًّم ثلُْجّز ثللجلُز للوولز 

 
ٍ  )ثلضقوٌَ ثلٖنٍٚ للٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ   وَضٞـ أ        ( ثللقجّاخ ثلقاجنىن

٦َل هى ثّْجُ فٍ ثلقدم ٩لً ٩وثلز مج ص٦هٌه ثلقاىثةم ثللجلُاز ماا صٚاىًثس فاى       
بلاج أ  ًدا٠   . ثللٌبَ ثللجلٍ ونضجةؼ ث٩ْلج  وثلضوفه ثلاقاوٌ لللاٖاكر مقال ثللٌثؽ٪از    

لْاااكلز باجَاااز ثل٪اااٌٛ  ل( ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ)صقاااوٌَ مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ  
ٖ صقلااال ماااا فاااٌٗ  , وثٔفٚاااجؿ داااجٖلضَثب دجلل٪اااجٌَُ ثللقجّاااذُز ثللض٪اااجًف ٩لُهاااج   

  (.هـ.0.9, ثل٪اقٌٌ)قوٌَه ثلٖنٍٚ لض ثّضنوثم 
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 :ِا١٘ح اٌفسض اٌؼش٠ثٟ :اٌّثسث األٚي
 .ذؼش٠ف اٌفسض اٌؼش٠ثٟ   -2

 .أ٘ذاف اٌفسض اٌؼش٠ثٟ   -3

 .اٌؼش٠ثٟاٌرخـ١ؾ ٌؼ١ٍّح اٌفسض    -4

 

 :ذؼش٠ف اٌفسض اٌؼش٠ثٟ: أٚاًل
 ثلضكبُااوهًؽااجس  أ٩لااًثلاايٌ َ٪٢ااٍ   ثلااٌأٌ إدااوث ص٪ُُاااجس  أنااىث٧هااى نااى٧ مااا        

ؽل٪ُاااز ثللقجّاااذُا  )ثللض٪لقاااز دضقوَاااو ثلاااومل ثلٞاااٌَذٍ    ثلل٪قاااى  للذُجناااجس ثللجلُاااز 
 (.ب9119, ثلقجنىنُُا ثلال٢ُْاُز

 

ثلاقا٘ لضقوَاو فُلاج إىث باج  ثللدلا        : دكنا وؽج  فٍ ص٪ٌَ  ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ         
مااو ًداا٠ وأفٚااـ ٩ااا ثلٞااٌَذُز ثللْااضققز ٩لُاا  وأوفااً دجلضَثمجصاا  دٖاادل ٙااقُـ         

 (.هـ0.93, ثللٚلقزمؾٗس , مٚلقز ثلَبجر وثلومل)
  

هى ثلضكبو ما ٙاقز ماج   ":وص٪ٌَ  ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ ثليٌ َق٦ً دقذى  ثلذجفظ      
لضكبااو مااا ٙااقز ثلٞااٌَذز ثللقااوهر   وباايلك ث, صٞاالا  إمااٌثً ثللدلاا  مااا م٪لىمااجس  

أو , ج صلااش وفقااجل للااج صقضٞااٍ داا  ثلقىث٩ااو ثلا٦جمُااز ثللض٪لقااز داا وأنهاا, دلىؽااخ ثٔمااٌثً
 ثللْااضىؽذزثفضْااجح ثلٞااٌَذز  إلااًدطااٌٛ ثلىٙااى  فااٍ ثلاهجَااز , ص٪ااوَلهج وفقااجل لاايلك

           وًٕاااااز ٩لااااال  , مٚااااالقز ثلَباااااجر وثلاااااومل  ) "٩لاااااً ثللدلااااا  دٚاااااىًر ٩جهلاااااز   
 (.ّازدوو  , ثلاق٘

 

 :أ٘ذاف اٌفسض اٌؼش٠ثٟ: ثا١ًٔا
ف٪ااج   دكّاالىحثلهااوف ثلاهااجةٍ مااا ٩للُااز ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ مااوي صااُاايهج         إ     

              مٚاااالقز ثلَبااااجر   أ ثللدلاااااُا  إهًثدَْااااهم فااااٍ  , ودوًؽااااز ٩جلُااااز مااااا ثلداااااج ر   
ٍ   , وثلاااومل  ثْن٦لااازجلااااز نوم, ماااجهًر ٩لاااً ثبضٖاااجف مقاااجوٖس ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذ
وَاؤهٌ ٩لاً ٍَاجهر ثلضاَثب     , س وص٢ذُه ثل٪قىدجس ثلا٦جمُز ثللضٌصذز ٩لً ىلكوثلض٪لُلج

دٚاااىًر ٙاااجهمز وصْاااوَو  إماااٌثًثصهمثللدلااااُا دجلىفاااج  دجللض٢لذاااجس ثلا٦جمُاااز وصقاااوَم 
 هلُاال, مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل  )دلىؽذهااج فااٍ ثللىث٩ُااو ثلا٦جمُااز    هم ثللْااضقه ٩لااُ 

 (.هـ0.09, ثلَبىٌ وثلٌَٞذٍ ثلاق٘ إؽٌث ثس
 

 :ثِصٍأهوثف ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ فٍ ( ب9115, فىّى)هًثّز  دُاشو     
 :ثلُْجّز ثلٌَٞذُز وثللضلغلز فٍ أهوثفصققُه   -0

 .صققُه ثلىفٌر ثللجلُز: ثلهوف ثللجلٍ  - أ

 :ثٖمضٚجهٌ وثليٌ َلدا صلنُٚ  فُلج َلٍثلهوف    - ح

  ث٩ٔاج ثس وثلقىثفَ صٖؾ٨ُ ثّٖضغلجً ٩ا ١ٌَه. 

   وثلنومجسٝذ٠ ثّضهٗد ثلْل٨. 

  ٍٝذ٠ ثٔنضجػ ثلى١ا. 

 .٩ا ١ٌَه إ٩جهر صى٨ٍَ ثلومى : ثلهوف ثٖؽضلج٩ٍ  -ػ
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ٍ   -ه مااا مااٗ  ثّااضق٢جح ثّٖااضغلجً ثْؽاذااٍ وصقااوَم ثلضْااهُٗس       : ثلهااوف ثلُْجّاا
 .وثٔ ٌث ثس ثلٌَٞذُز

٩ا ١ٌَه داج  ثٔهثًر ثلٌَٞذُز ثللنضٚز وثلقجهًر ٩لً مُجهر : ثلهوف ثٔهثًٌ  -هـ
 .دٖدل َنله ثلضلل  دُا ثٔهثًر ثلٌَٞذُز وثللدلاُا, لٌَٞذٍثلا٦جب ث

 
 :ص٪َََ ثٖمضغج  ثل٢ى٩ٍ لللدلاُا ٩ا ١ٌَه  -9

 .ثلٌَٞذُز ثلٚقُقز وثل٪جهلز ثٔمٌثًثسصقوَم   - أ

ثلٌَٞذُز دج٩ضذجًهج مدلاز دجللٖجًبز فٍ  لٕهثًرثٖؽضلج٩ٍ  ثْهث ص٪َََ ٙوو   - ح
ُجنااجس مجلُااز ٙااجهمز ووثٝااقز   ثلٚااجلـ ثل٪ااجب ٩ااا ١ٌَااه صقااوَم د    موماازصققُااه 
 .و٩جهلز

 

 .َوف٪  أ صقلُل ثلغطٌثس ثلٌَٞذُز دُا مج َوف٪  ثللدل  ثلٌَٞذٍ ومج َؾخ   -8
 

 .صقلُل ٥جهٌر ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ  -.

 

صققُه ثل٪وثلز ثلٞاٌَذُز ٩اا ١ٌَاه ملاه ثللاجفْاز ثل٪جهلاز وثلٖاٌَاز داُا ثلايَا            -5
 .ثلٌَٞذٍ وثليَا ٖ َوف٪ى  ثل٪خ َوف٪ى  نُٚذهم ما 

 

 .صققُه ثلُْجهر ثلى١اُز دج٩ضذجً ثلٌٞثةخ ما أهم م٦جهٌ ثلُْجهر  -.
 

 .صقوَو موي باج ر ثٔهثًر فٍ صااُي ٩للُجصهج وفقجل لٓن٦لز  -.

  
 لاخ  أ أ فُاظ  , ْماٌي ماا هولاز    اثلٞاٌَذُُ وَاىه ثلذجفظ دجمضٗف ثللدلاُا       

ثللدلاا  و, َدااى  ٩ااخ  ثلٞااٌَذز مىؽاا  لللااىث١ا ناْاا       وثْؽاذُاازثلااوو  ثل٪ٌدُااز  
ثلهااوف  مااا ىلااك صىٍَاا٨ ثلااومى  وَضققااه  دئ٩ااجهرفااٍ هاايث ثلىٝاا٨ َٖاا٪ٌ   ثلٞااٌَذٍ

ثلاقاا٘   أهااوثفوثلضااٍ صققااه  , ثلُْجّااز ثلٞااٌَذُز  أهااوثفثٖؽضلااج٩ٍ مااا ٝاالا   
٩ا ١ٌَه ملاه   وبيلك ٕ٪ىً ثللدل  ثلٌَٞذٍ دضققُه ثل٪وثلز ثلٌَٞذُز. ثلٌَٞذٍ
ثل٪اخ  ثلٞاٌَذٍ وثلايَا ٖ     ل٪جهلز وثلٌَٖاز دُا ثليَا َوف٪ى  نُٚذهم ماا ثللاجفْز ث

 ثلللضاَب  ن  فٍ ثلىثم٨ ثللقلاٍ دجللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز َداى  ثللدلا       أإٖ  ,َوف٪ى 
 خوَداى  ثللْاضىؽ  . ثللقاُم  ٌدوف٨ ثلٌَٞذز ثلٖان٘  ُاٌ ثلْا٪ىهٌ أو ثلنلُؾاٍ  ُا     

وماا هايث ثٖماضٗف َؾاخ      ,ثلٖا٩ٌُز هفا٨ ثلَباجر    ُاثلنلُؾاٍ ثللقُلا  و٩لً ثلْ٪ىهٌ 
        و٩ااوب ٕاا٪ىًه دهااوف ثللىث١اااز  , ٙاااز ثللىث١اااز  ٖنضاااج ثلضااُق٤ لللدلاا  ثلٞااٌَذٍ   

وماوي ثٖلضاَثب دهاج فاٍ     , ثلضققاه ماا فاٌٗ ث٩ٔااج ثس ثلللاىفاز لا       َؾخ و وثل٪وثلز
ماااا فاااٌٗ ٪اااوب ثلض٩ٗاااخ لّاااذُل ثّٖاااضغلجً وثلٌؽاااى٧ دجلاجةاااور للٚااالقز ثلاااى١ا و

فااٍ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ أو بْااخ مااوه ث٩ٔاااج  ومااا عاام مطااجهًر   للاىفاازث٩ٔاااج ثس ثل
 .للٚلقز ثلى١ا صٌؽ٨ ثلى١ا دوو  صٌد أٌ أهوثف مٌؽىر ما ىلك
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 .اٌؼش٠ثٟ اٌرخـ١ؾ ٌؼ١ٍّح اٌفسض: ثاٌثًا

 
هلُااال , مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل) اٌؼاااش٠ثٟ أ٘اااذاف اٌرخـااا١ؾ ٌؼ١ٍّاااح اٌفساااض  -2

 :(ّازدوو  , ثلَبىٌ وثلٌَٞذٍ ثلاق٘إؽٌث ثس 
 :َاذطٍ ٩لً ثلاجف٘ مذل ثلذو  د٪للُز ثلاق٘ ثلضن٠ُ٢ لهج ما بجفز ثلؾىثنخ وهٍ

 
 :ثلؾجنخ ثٔهثًٌ  - أ

وصقوَاو ثلاضاٌر ثلَماُاز    , َضلغل فاٍ صقوَاو بُاُاز ثٖصٚاج  ثللىعاه داجللدل          ثلهوفإ
ملاج َْاج٩و فاٍ    , ثلذو  وثٖنضهج  ثللضىم٪ُا ٍوصجًَن, نؾجٍ ٩للُز ثلاق٘ثللضىم٪ز ٔ

َْااج٩و ٩لااً ٝاالج  صااُااي  ثلاهجَااز ٩لااً صىؽُاا  ثٔؽااٌث ثس ثْولُااز ل٪للُااز ثلاقاا٘ و
 .ثلاق٘ دٖدل ما٦م ودداج ر ٩جلُز

 

 :ثلؾجنخ ثلااٍ   - ح

 :  ثلهوف أو ثْهوثف صضىم  ٩لً ن٢جو ٩للُز ثلاق٘ وثلضٍ إمج أ  صدى ئف
 

  فق٘ ٕجمل:  

وفاٍ هايه   , ٌَٝذٍ وٍبىٌ م٪اجل  أووبىن  مدل  ٌَٝذٍ , ثللدل  وفْجدجص  ٔمٌثً
ٗل   ئثلقجلااز فاا  مْااضهوفُا صااىثفٌ  ,   ثلضن٢اا٠ُ ثلااااٍ ل٪للُااز ثلاقاا٘ َدااى  ٩جمااجل وٕااجم

نؾاجٍ مهلضا  دجلدااج ر    إثلذُجنجس وثلل٪لىمجس ثللضدجملز ثلضٍ صداال صلداُا ثلااجف٘ ماا     
ماضهُااز ٩للُااز ثلاقاا٘ دئدااوث    , ثللٌؽااىرودجلاضُؾااز , وفااٍ ثلىمااش ثللقااوه , ثلل٢لىدااز

ثلاٌأٌ ثللهاااٍ ثلا٦ااجمٍ فااى  ثلاضُؾااز ثلضااٍ أفٚااـ ٩اهااج إمااٌثً ثللدلاا  دج٩ٖضلااجه أو  
 .وثلذاىه مقل ثلض٪وَل وأّجنُوه ثلا٦جمُز لدل داو, ثلض٪وَل

 

  ٍفق٘ ؽَة: 

  ثلهاوف  ئوفاٍ هايه ثلقجلاز فا    , مجٌٙ ٩لً ثلضققه ما داو أو مْجلز مج دٚااز مقاوهر   
مْضهوفُا صىثفٌ ثلل٪لىمجس وثلذُجنجس ىثس ثلٚالز دجلذااو أو   , فٍ ثلضن٠ُ٢ ثلااٍَضلغل 

  ٘ ودلاج َداال أهث  ثللهلاز ٩لاً ثلىؽا  ثلل٢لاىح وفاٍ        , ثلذاىه أو ثللْجلز مقال ثلاقا
ماضهُااز باايلك دئدااوث  ثلااٌأٌ ثللهاااٍ ثلا٦ااجمٍ فااى  مىٝااى٧ ٩للُااز    , ثلىمااش ثللقااوه

 .ثلاق٘
 

وًٕااز , مٚاالقز ثلَباجر وثلااومل ) ذٙاا ٚإخشاءا اٌؼااش٠ثٟ ػٕاطاش خـااح اٌفساض    -3
 :(دوو  ّاز, ٩لل ثلاق٘

 

إعذااجس بجفااز ثلل٪لىمااجس ثْولُااز ٩ااا ثللدلاا  وىلااك لىمااىف ثلاااجف٘ ٩لااً نذااير      - أ
 .ص٪ٌَاُز وصجًَنُز دجلقجلز مقل ثلاق٘

 

إؽااٌث  ثلوًثّااجس وثللقجًنااجس وثلضقلااُٗس ثلٍٗمااز ْهاام داااىه مجةلااز ثللٌبااَ          - ح
صقوَو ثللْجةل وثّضنٌثػ ثلذاىه ثلضٍ لهج أهلُز مجلُز دهوف , ومجةلز ثلومل ثللجلٍ

ٌ أو أو ثلذااىه  , وبايلك ثلضاٍ َىؽاو دهاج صذاجَا بذُاٌ ماا ّااز ْماٌي         , عٌ مجلٍ بذُا
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ٗل ًةُْجل فاٍ  , وفقٚهج جثلٖجىر وثلضٍ َاذطٍ ثّضُاجؤه نؾاجٍ ٩للُاز   إوَ٪و ىلك ٩جم
لاج َؾاخ   ودقُظ َدى  ثلاجف٘ ٩لً هًثَاز صجماز د  , ثلاق٘ ٩لً ثلىؽ  ثلل٢لىح

مقققااجل ثلهااوف أو , ٩لُاا  إصذج٩اا  ْهث  ثللهلااز ثللىبلااز إلُاا  ثللٌؽااىر فاُااجل وإهثًَااجل  
  ٍ وَااضم ىلااك مااا مااٗ  ثللقااجوً   , ثْهااوثف مااا إمٞااج٧ ثلقجلااز للاقاا٘ ثللُااوثن

 :زثِصُ

   ما٨  , وثلقىثةم ثللجلُز وثلدٖىف ثلضاٚاُلُز ثللٌفقاز دهاج   , ثلٌَٞذٍ ثٔمٌثًهًثّز
          مٌثؽااااا٨ ثلقْاااااجدجس ثلناااااجًؽٍ فاااااى  ثلقاااااىثةم     وإَٞاااااجفجسهًثّاااااز صقٌَاااااٌ  

ماا ُّجّاجس    ثَٔٞاجفجس  أو, وصقوَو مج مو َقضىَ  ثلضقٌٌَ ماا صقا٦اجس  , ثللجلُز
صض٪اااجًٛ مااا٨ ثللقضٞاااُجس ثلا٦جمُاااز   أو, عاااٌ ٩لاااً ٩وثلاااز ثلقاااىثةم ثللجلُاااز  أىثس 

 .للٌٞثةخ

     ٍ وَااو أَااز وصق, إؽااٌث  ثللقجًنااجس دااُا أهاام ثلذاااىه ثلااىثًهر فااٍ ثٔمااٌثً ثلٞااٌَذ
 ٌ  إلااًونْااذز ٙااجفٍ ثلااٌدـ   , ثَٔااٌثهثس إلااًوباايلك نْااذضهج  , ثنقٌثفااجس ىثس ثعاا

 .ثٌَٔثهثس وموي م٪قىلُضهج لهيث ثلاٖجٟ

  وهيث َ٪ضلو ٩لً ١ذُ٪ز نٖجٟ ثللدل , صقوَو ثلاضُؾز ثللْضقجر ما ثللقجًنجس. 

      ٍ ِماٌ ّااز ّاجدقز صام فقٚاهج      , ث٧ٗ١ٔ ٩لً صقٌَاٌ ومقجٝاٌ ثلاقا٘ ثللُاوثن
ماا٨ صقُااُم ثّْاِ ثلضااٍ ثنضهااً  , ز ثللٗف٦ااجس وثلض٪اوَٗس ثلضااٍ صلااش ٩لُهاج  لل٪ٌفا 

 .إلُهج ثلضقٌٌَ وثلضٍ ث٩ضذٌس أّجّجل للض٪وَل وثلٌد٠ ثلٌَٞذٍ

         ٘ مااا , صقوَااو وصقُااُم ثلل٪لىمااجس ثللضااىثفٌر ٩ااا ثلقجلااز مقاال ثلضن٢اا٠ُ للاقاا
 .أ١ٌثف أمٌي وثلضكبو ما ثلضٌَٚـ ٩اهج وصقوَو مج َاذطٍ فقٚ  ماهج

 
للقجلااز  ثْولُاازصىٙااُجس ثلاااجف٘ مااا وثماا٨ نضااجةؼ ثلضقلُاال ثللااجلٍ وثلوًثّااجس       -ػ

 :ثِصٍ ٩لً للضوثلضٍ َؾخ أ  صٖ

   داااج ثل ٩لااً , مقاال ثلضن٢اا٠ُ للاقاا٘ وفقااجل للل٪ااجٌَُ ثللقااوهر ثلقجلااز أهلُاازصقوَااو
, ثْهلُاز    وىلك ما فُظ بى  ثلقجلز بذُاٌر  , ...ٙجفٍ ثلٌدـ, مقوثً ثٌَٔثهثس

 .أو ٙطٌُر ثْهلُز, ثْهلُزأو مضى٢ّز 

  ٍن٢جو ٩للُز ثلاق٘ ما فُظ بىنهج ٕجملز أو ؽَةُز وفووه ثلاق٘ ثلؾَة. 

  ٔ نؾجٍ ٩للُز ثلاق٘ ٩لً ثلىؽ  ثلل٢لاىح وثلضاٍ صنضلا  فْاخ     ثللور ثللضىم٪ز
 .ثلقجلز

 

مٚاالقز ) اٌؼااش٠ثٟ أ١ّ٘ااح ِؼٍِٛاااخ األؿااشاف اٌثاٌثااح ٌؼ١ٍّااح اٌفسااض    -4

 (:دوو  ّاز, إؽٌث ثس ثلاق٘ ثلَبىٌ وثلٌَٞذٍهلُل , ثلَبجر وثلومل

 :مج َلٍ صقوَوفٍ  ثّْجُّزٖس جثلغجلغز فٍ بغٌُ ما ثلق ث١ٌْثفص٪و م٪لىمجس 

   ثللوًؽز فٍ فْجدجس ثللدل  ثٌَٔثهثسموي ٙقز. 

   موي ٙقز ثلضدجلُ  ثللوًؽز فٍ فْجدجس ثللدل. 

    ثلضٍ َلجًّهج ٢ٖزثْنثلٌَٞذٍ لدجفز  إمٌثًه أوموي ٕلى  فْجدجس ثللدل. 

  ٖل ٍ , مااوي ٙااقز ثلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز مااا ثللدلاا     إؽلااج , وو٩جةاا  ثلٞااٌَذ
 .صلهُوثل ٔؽٌث  ثلٌد٠ ثلٌَٞذٍ ٩لُ 
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  :اٌششٚؽ اٌٛاخة ذٛافش٘ا فٟ اٌفازض اٌؼش٠ثٟ: اٌّثسث اٌثأٟ
  :فُلج َلٍ ثلٌٖوٟ ثلىثؽخ صىثفٌهج فٍ ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ىبٌَلدا  

 

 :ثللؤهٗس  -0

ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ ثلدااج ثس   ٩ْلج َلضلك ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ثللنض٘  أ َؾخ      
 :(ب9115, فىّى) ثِصٍثللهاُز ثلٍٗمز وثللضلغلز فٍ 

  ٍم٪ٌفز ١ٌو وأّجلُخ ثلاق٘ ثلٌَٞذ. 

  ٘م٪ٌفز ثلٖدل ثلا٦جمٍ للىفور ثٖمضٚجهَز مىٝى٧ ثلاق. 

  ثٖصٚج  م٨ بل أ١ٌثف ٩للُز ثلاق٘ سمهجًث. 

   اقااا٘وثل, ثللذاااجها ثّْجّاااُز ثللض٪اااجًف ٩لُهاااج فاااٍ ٩لااام ثللقجّاااذز      م٪ٌفاااز      
 .اق٘وأَز مذجها أمٌي لهج ٩ٗمز داٖجٟ ثل, ثلقدىمٍ اق٘وثل, ثلنجٗ

 

  َؾاخ ٩لاً ثلاااجف٘ ثلٞاٌَذٍ فاٍ مٚالقز ثلَباجر وثلااومل       دكنا ثلذجفاظ   وَاٌي      
 :ثِصٍدجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز مْضىي ثلل٪ٌفز فٍ 

   ما ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا  صُادل٪جٌَُ ثللقجّذز وثللٌثؽ٪ز ثلٚجهًثلل٪ٌفز
 .ثلقجنىنُُا دجللللدز

  ٍثلل٪ٌفز دجلا٦جب ثلٌَٞذ. 

  ثلل٪ٌفز دا٦جب ثلٌٖبجس. 

   ثٍٖهوثػ ثلٌَٞذٍللا٨ ثلضهٌح أو ثلل٪ٌفز دجٖصاجمُجس ثلنجٙز. 
 

 :ثّٖضقٗلُز   -9

٩ا ٩لُل  دلغجداز فؾاٌ ثلَثوَاز فاٍ ملجًّاز       ص٪ضذٌ ثّضقٗلُز ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ     
ُ دال ص٪ضذاٌ هاٍ    , ثللهاز وصضااجو  ثّاضقٗلُز   . ثلضاٍ مجماش ٩لُا  مهااز ثللٌثؽ٪از      ثّْاج

 :ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ؽجنذُا مهلُا وهلج

    دج٩ضذاجًه إنْاجنجل  , ثّضقٗ  ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ثل٪قلٍ ثلققُقٍ ثلاجد٨ ما ٕنٚاُض 
 .ومىث١اجل ومى٥اجل ٙجلقجل

   ٗ(ب9115, فىّى) ثللهاٍ ثّٖضق. 

 
 :ثللىٝى٩ُز وثلاَثهز  -8

هٍ ث٩ٖضلجه ٩لً مُجُ ثلذُجنجس ثللجلُاز دٖادل َلداا ثلضغذاش ماا  دىثّا٢ز مذاٌث             
أٌ ٩وب صلى  ثلاضاجةؼ داجلضقَُ   , ناِ ثلاضجةؼ فٍ ؽل٨ُ ثلقجٖس إلًوثلضىٙل , مؤهلُا

 (.Hendrickson, 1977)ثلٖنٍٚ 
 

 :ثلٍٗمزثل٪اجَز وثللهجًر وثلداج ر   -.

َداااى  ثلااااجف٘ ثلٞاااٌَذٍ مذُاااٌثل فاااٍ ٕاااؤو  ثللٌثؽ٪اااز       أ ماااا ثللااااٌوٛ       
وَا٢ذاه ٩لاً ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ ثٖلضاَثب دل٪اجٌَُ ثل٪لال        , وثْ ٌثٛ ثللى٥  لهاج 

وَؾخ ٩لُ  ثلضن٠ُ٢ وثٌٕٔثف وفقجل لل٪جٌَُ ثل٪لال  , ثلضقٌٌَ إ٩وثهثللُوثنٍ وم٪جٌَُ 
ثلققاااجةه  إلاااًوإٖ فجنااا  ّاااىف ٖ َٚااال , جوث  َداااى  مللاااجل ددااال ؽىثنذهااا, ثللُاااوثنٍ
 (.ب9115, فىّى) ثلل٢لىدز 
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  .فسض اٌث١أاخ اٌّا١ٌح فٟ إخشاءاخ اٌفازض اٌؼش٠ثٟ :اٌثاٌثاٌّثسث 
  

 فااٟ فسااض اٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح فااٟ زاٌااح إِغااان    ٌؼااش٠ثٟ إخااشاءاخ اٌفااازض ا : أٚاًل
 .دفاذش ِٕرظّح اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ

مذال   جِصٍَض٪اُا ٩لاً ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ ثلضقُاو دا      ٩او ثلذاو  فاٍ ٩للُاز ثلاقا٘          
 فق٘ دااىه مجةلاز ثللٌباَ ثللاجلٍ ودااىه مجةلاز ثلاومل ومذال ثلقُاجب دوًثّاز           ثل٪لل فٍ

مٚاالقز ) إؽااٌث ثس مُااجُ وصقوَااو ثلٞااٌَذز فااٍ فجلااز مْااك ثللدلاا  لااوفجصٌ ماض٦لااز 
 :(دوو  ّاز, ثلَبىٌ وثلٌَٞذٍ ثلاق٘إؽٌث ثس  هلُل, ثلَبجر وثلومل

 

ث٩ْلااج  ٩للُااز ثلاقاا٘ مااا ثلذوثَااز للاهجَااز فااٍ مقجٝااٌ   إؽااٌث ثسبجفااز  إعذااجس  -0
ومش ثلذو  وثْٕنجٗ ثلقجٌَٝا ٩ا ثللدلا  وماج َغذاش صاىَٞاهم     , وَغذش فُهج

٩اا إؽاٌث ثس    ونذاير منضٚاٌر ماُاور   , ثللضٌؽم مضً ثفضجػ ثْمٌ لىؽىهه, دضلغُل 
   ٘        ُااااز وصااااجًَل ثٖنضهااااج  مااااا ٩لل , ثللٌثؽ٪ااااز لداااال مااااج مٞاااا٨ ل٪للُااااز ثلاقاااا

وثّضُاج  صىمُ٪جس ثلقجٝاٌَا ٩اا ثللدلا  ومضلا  ٩لاً بجفاز ٙااقجس        , ثلاق٘
وثلقٚاى  ٩لاً ٙاىً    , ٦از ٩اوب ثلدٖا٠ أو ثلٖا٢خ    م٨ مٗف, مقجٌٝ ث٩ْلج 

 .ما ثللْضاوثس ثلضٍ صو٩م مج أّاٌس ٩ا  ٩للُز ثلاق٘ بللج ص٢لخ ثْمٌ ىلك

 

  إو, وإعذجصهااج٩لُهااج  ١اا٧ٗوثٖصقوَااو ثلااوفجصٌ وثلْااؾٗس ثلضااٍ َلْاادهج ثللدلاا     -9
وماوي ثصاجمهااج ما٨ ثلض٪لُلااجس ثلا٦جمُااز ىثس   , ثِلاا٩ٍلاً ثلقجّااخ   أوبجناش َووَااز  

 .ثلٚلز

 

وصقوَاو ماج ماو    , مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ أؽٌثهج٩لً ثلضْىَجس ثلضٍ  ٧ٗ١ثٖ  -8
 .فق٘ ومٌثؽ٪ز إلًَقضجػ ماهج 

 

٩لً مَُث  ثللٌثؽ٪ز مذال ود٪او ثلضْاىَجس وثلقُاىه ثٖفضضجفُاز للْااىثس        ٧ٗ١ثٖ  -.
 .مقل ثلٌد٠

 

       صقُااااُم ن٦ااااجب ثلٌمجدااااز ثلوثملُااااز لللاٖااااكر مااااا مااااٗ  ثلض٪ااااٌف ٩لااااً ثلااااووًر          -5
 .وثعذجس مٌةُجس ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ, زثللْضاوَ

  

وثلضجد٪اااز , وماهاااج ثلٖاااٌبجس ثلقجدٞاااز : ثلض٪اااجمٗس داااُا ثلٖاااٌبجس ىثس ثل٪ٗماااز   -.
 .وَاذطٍ أميهج فٍ ث٩ٖضذجً فُا ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ, وثلٌٖبجس ثلٖقُقز وثلاٌو٧

 

أ  ثلااااجف٘ ماااو َاااومؼ د٪اااٜ   إلاااًوثلضاااٍ صٖاااٌُ : م٢اااىثس وأّاااجلُخ ثلاقااا٘  -.
 .ثلن٢ىثس أو َقيف أو َُٞ  أو َطٌُ ثلضْلْل ث٩ضلجهثل ٩لً مذٌص  ثلٖنُٚز

 

 :ؽل٨ُ داىه ثلضْ٪ٌُصقوَو   -3

   م٨ ؽهجس مٌصذ٢ز  ٌُ مقُلز ٩لً أّجُ ثلاى٧ وثللذل صقوَو ؽل٨ُ ثلض٪جمٗس. 



5. 
 

      صقااوَم ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ لٖااٌؿ ٩ااجب ٩ااا ثلضْاا٪ٌُ ثلضؾااجًٌ لااوي ثلؾهااز مؤهَااز
 .ثلنومز

 

ووؽاىه فجةاور ف٪لُاز    , وصدذاو ثلضدلااز  , ثللقا٨ لضكهَاز ثلنوماز   للْضاوٌثوؽىه ثلولُل   -2
 .فقُقُز

 

   ومقاااوثًه بلاااج فاااٍ ثلقاااىثةم  , ثلاااٌد٠ داااُا مقاااوثً ثلذااااو فاااٍ مُاااَث  ثللٌثؽ٪اااز   -01
ٖل , ثللجلُز  .أٌ ص٪جًٛ إلًوٙى

 

ثلقُاااجب دجللٌثؽ٪اااز ثلقْاااجدُز للذااااو ًد٢اااجل داااوفضٌ ثلُىمُاااز ثل٪جماااز وثلضاااٌفُٗس   -00
 .ثلوفضٌَز لوفضٌ ثّْضجى ثل٪جب ومَُث  ثللٌثؽ٪ز للذاو بل فُلج َنٚ 

 

        فااااٍ ثلٖااااهٌ , ثلذاااااو ثللااااٌثه فقٚاااا  , ثلقْااااجحثل٪ُاااااز فااااٍ هثماااال   ثمضُااااجً -09
ٟ   , ...(و ُاٌه , وثلٖهٌ ثْمٌُ, ثْو ) ٌ ), فْاخ ١ذُ٪از ثلاٖاج ٍ , صؾاجً , ٙااج٩

دقُااظ صدااى  ثل٪ُاااز ثلوفضٌَااز  .(..مضااىثٍ  ٩لااً مااوثً ثل٪ااجب, مىّاالٍ), ...( ُااٌه
 .٩ُاز ملغلز وبجفُز للقدم ٩لً موي ٙقز ثلذاو, ثللنضجًر للاق٘

 

 :ٌٕوٟ وٝىثد٠ ٩جمز صقوه ماهىب ثلضدلاز وهٍ وهاجد: ثلضدجلُ  -08

   ثٌَٔثهصدى  مض٪لقز ومٌصذ٢ز داٖجٟ ثللدل  ثلٌَٞذٍ وٍٖمز لضققُه  أ. 

   صدى  فقُقُز ومؤبور أ. 

   ثّٖاااضققجو, ثلْااااىَز)ص٢ذُقاااجل للذاااجها , صداااى  مض٪لقاااز داااااِ ثلْااااز ثللجلُاااز أ ,
 .(وثّضقٗ  ثلْاىثس ثللجلُز

   ثلٌأّلجلُزولُِ , ثٌَٔثهَزصدى  ما مذُل ثلضدجلُ   أ. 

  ٖـ )صدااى  مااا مذُاال ثلضىٍَ٪ااجس     أ ودٚاااز ٩جمااز َااضم ثلاقاا٘    (. ثّااضنوثب ثلااٌد
وفُلاااج ٖ َض٪اااجًٛ مااا٨ مذاااجها , مذاااجها ثللقجّاااذز ثللجلُاااز إ١اااجًثلٞاااٌَذٍ فاااٍ 

 .ثللقجّذز ثلٌَٞذُز

 
ماا فُاظ    ٩لل ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ فٍ فق٘ ثلذُجنجس ثللجلُز إؽٌث ثس أهموما      

 :ثلضقُْم بلج َلٍ
 

 :اإلخشاءاخ اٌشى١ٍح  -0

       أ  ثلذُجنجس ثللجلُز مومش ما ثللدل  ثلٌَٞذٍ ٝالا ثلاضاٌر ثلا٦جمُاز ثللْالىؿ
 .صقوَلهج

  ٍأ  ثلذُجنجس ثللجلُز مىم٪ز ما مذل مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽ. 

   إأ  ثلذُجنجس ثللجلُز مىًهر ً ومنضىماز  , مٚالقز ثلَباجر وثلاومل فْاخ ثلا٦اجب      لا
 .صجًَل ثّضٗب ثلذُجنجس ثللجلُز, دنضم ثلضىًَو ثللْضنوب مذُاجل
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     ثلضكبااو مااا ٙااقز ثلؾلاا٨ ثْفقااٍ وثل٪لااىهٌ للذُجنااجس ثللجلُااز وثللٗفااه ثللٌفقااز 
 .(911-032, ب.911, ٌٕف وثل٪ٌدُو)

 

 :إخشاءاخ اٌّـاتمح  -9

  وم٢جدقضهااج دل٪لىمااجس ثل٪قااىه مااا مذاال ثلؾهااجس ثلقدىمُااز مقجًنااز ثلذُجنااجس ثللجلُااز
ٖل  .دكو  ثلضٍ صذٌمهج م٨ ثللدلاُا وم٢ىثس صااُيهج ومج صْوهه لقج  ىلك أو

          مقجًنااز ثلذُجنااجس ثللجلُااز وم٢جدقضهااج دل٪لىمااجس ثّٖااضٌُثه ثلضااٍ صٚااوً مااا مذاال 
 مٚلقز ثلؾلجًد أو ثلْؾٗس وثلضٌثمُ٘ ثلضٍ صٚوًهج بل ماا وٍثًر ثلضؾاجًر  

ٖل دكو , وثلٖتى  ثلذلوَز وثلقٌوَز, وثلٚاج٩ز  .و ٌُهج أو

          مقجًنااز ثلذُجنااجس ثللجلُااز وم٢جدقضهااج دل٪لىمااجس ثل٪قااىه  ُااٌ ثلقدىمُااز مااا مذاال
ومج صْوهه ما ثّاضققجمجس  , وم٢ىثس صااُيهج, ثللؤّْجس وثلٌٖبجس م٨ ثللدلاُا

ٖل داااااكو     ثلَباااااىٌ  ثلاقااااا٘ إؽاااااٌث ثس هلُااااال, مٚااااالقز ثلَباااااجر وثلاااااومل) أو
 .(دوو  ّاز, وثلٌَٞذٍ

 
 

 :اٌفسض اٌرس١ٍٍٟ إخشاءاخ  -8

 :زثِصُوَضم ىلك ما مٗ  مُجب ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ دجّضنوثب ثلىّجةل ثلااُز      

  فُاظ َلداا ىلاك فاٍ ثلضطُاٌثس      , ثلقْجدجس فٍ ثلْااز ثللجلُاز   أًٙورثللقجًنز دُا
 .ثلقْجدجس صقش ثلاق٘ أًٙورنق٘ فٍ  أوثلؾىهٌَز ما ٍَجهر 

 دقُاظ صداى    , ثلضٍ صٌد٠ ثلقْجدجس د٪ٞهج ثلذ٪ٜ فٍ ناِ ثلْااز ثللجلُاز   ثل٪ٗمز
 .ما٢قُز وم٪قىلز

       أمااٌيمقجًنااز ثلاْااخ ثلضااٍ ص٦هٌهااج ثلذُجنااجس ثللجلُااز ماا٨ مغُٗصهااج فااٍ ٕااٌبجس 
 .صٖضٌد فٍ ناِ ثلٚاج٩ز

  وثلضاااٍ , ثلاجفٚاااز للااااجف٘ ثلٞاااٌَذٍ ٩لاااً ثلذُجناااجس ثللجلُاااز ثٔنضقجهَااازثلا٦اااٌر
ً  أَاز مٗف٦از  َْض٨ُ٢ ما مٗلهج  وصداى  ماو٩جر   ,  ُاٌ ٩جهَاز ملاضاز لٗنضذاجه     أماى

٩لاااً ماااؤهٗس ومذاااٌثس ثلااااجف٘  ثْولاااًفُاااظ َ٪ضلاااو ىلاااك دجلوًؽاااز , للٖاااك
 (.ب9115,فىّى)ثل٪للُز وثل٪للُز  ثلٌَٞذٍ

 

 :ٌّغرٕذٞاإخشاءاخ اٌفسض   -.

َقااىب ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ د٢لااخ ثللْااضاوثس وفقٚااهج فااٍ باال مٌفلااز مااا مٌثفاال        
ٍ  , إؽٌث  مو َضنيه إىث ًأي ىلك ماجّذجل وٝاٌوًَجل ثلاق٘ وفٍ بل  ثْ لاخ   ولداا  فا

  :ثِص٩ٍلً  أللْضاوٌَٖلل ثلاق٘ 
 .فق٘ داىه مجةلز ثللٌبَ ثللجلٍ   - أ

 (.دوو  ّاز, وًٓ ثلاق٘, مٚلقز ثلَبجر وثلومل)فق٘ داىه مجةلز ثلومل    - ح
 

ٍ  دااك وَااٌي ثلذجفااظ        ماج٩ااز دقذااى    إلااًَضىٙاال  أ  َْااض٨ُ٢ ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذ
ثللقجّاااخ )مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ  ماااا مذااال   إلُااا ثلذُجناااجس ثللجلُاااز ثللقوماااز  

   إؽاااٌث ثس , ثلٖااادلُز ثٔؽاااٌث ثس صذ٪اااجل لاضاااجةؼ فقٚااا  لهاااج ماااا ماااٗ       ,(ثلقاااجنىنٍ
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فاائىث بجنااش ثلاضااجةؼ   , للْااضاوٌثثلضقلُلُااز وإؽااٌث ثس ثلاقاا٘   ثٔؽااٌث ثس , ثلل٢جدقااز
ثلضٍ صم مٌثؽ٪ضهج وث٩ضلجههج ما مذال   جنجس ثللجلُزمٌُٝز َقذل ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ثلذُ

أماج  , وَ٪ضلوهج بكّجُ لضقاوٌَ ثلاومل ثلنجٝا٨ للٞاٌَذز    , مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ
         إىث بجنااااش نضااااجةؼ فقىٙااااجص   ُااااٌ مٌٝاااااُ  دْااااذخ ثفضىثةهااااج ٩لااااً ثّاااااضغاج ثس        

ٌبااَ   ٩ٗمااز فْااجدجس مجةلااز ثللأوفٌومااجس ؽىهٌَااز  ُااٌ مذااًٌر مْااضاوَجل و, بغُااٌر
ً ثللجلٍ ما٨ فْاجدجس مجةلاز ثلاومل صاضقاو       ً إٝاجفز  , ثلل٪قىلُاز  إلا أو  ٩ؾاَ ثللدلا    إلا

فاٍ إفٞاجً ثللْاضاوثس ثلغذىصُاز      ,مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ إىث مغلا  دٚااز ثلىبجلاز   
ً فاج  ىلاك بلا  َاؤهٌ     , ثلااىثصٌُ وثل٪قاىه وثْفاوثط ثللجلُاز ثللْاؾلز     : ثلٍٗمز مغل  إلا

َقذاال دهااج لضدااى  أّجّااجل  اولاا, ز ثلذُجنااجس ثللجلُاز ٕاك ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ فااٍ مٚااوثمُ 
 .لضقوٌَه للومل ثلنج٨ٝ للٌَٞذز

 

فسااض اٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح فااٟ زاٌااح ازض اٌؼااش٠ثٟ فااٟ إخااشاءاخ اٌفاا: ثا١ٔااًا
 :دفاذش ِٕرظّح اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ ػذَ إِغان

 

 (:زاالخ اٌرمذ٠ش)ذسذ٠ذ اٌٛػاء اٌؼش٠ثٟ   -2

       َلدااا ث٩ٖضلااجه ٩لُهااج لضقوَااو ثلااٌدـ    ٩ااوب صااىفٌ فْااجدجس ن٦جمُااز لااوي ثللدلاا
 .ثلنج٨ٝ للٌَٞذز

 ٩وب مذى  ثللٚلقز للقْجدجس لىؽىه مٗف٦جس ؽىهٌَز ٩لُهج. 

   مٍ ثللى٩و ثلا٦جمٍ ثٔمٌث٩ًوب صقوَم ثللدل. 

       ٌٌلام   إىث, ثل٪جماز فاٍ ثللللداز    ثْؽاذُاز فٌو٧ ٕاٌبجس ثلاقال ثلؾاىٌ وثلاقال ثلذقا
, م٪هاو ثٔهثًر ثل٪جماز  ) هايث ثلا٦اجب   ْفداجب و٩جةهاج ثلٞاٌَذٍ وفقاجل     إعذاجس صْض٨ُ٢ 

 .(دوو  ّاز
 

 :ِشازً اٌفسض اٌرمذ٠شٞ  -3

 وفُهاااج َاااضم ث١ٔااا٧ٗ ٩لاااً ملااا  ثللدلااا  وؽلُااا٨ ثلذُجناااجس    :ثللٌفلاااز ثلضلهُوَاااز
 .ثللضىفٌر

 صقوَو م٪لىماجس بجفُاز ٩اا نٖاجٟ      إلًوصهوف  :مٌفلز صؾل٨ُ ثلذُجنجس وثلضقٌَجس
 .ثلَبجر وثلومل ثللدل  وثلضٍ مو ٖ صضىفٌ لوي مٚلقز

  ٘          ث١ٔاااااا٧ٗ ٩لااااااً هفااااااجصٌ ثللدلاااااا     , وصٖاااااالل ثلل٪جَاااااااز  :مٌفلااااااز ثلاقاااااا
 .(دوو  ّاز, م٪هو ثٔهثًر ثل٪جمز) ثللاجمٖز م٨ ثللدل , ومْضاوثص 

 

 :أعظ اٌفسض اٌرمذ٠شٞ  -4

 :هاجد ثل٪وَو ما ثِّْ للاق٘ ثلضقوٌٌَ ما أهلهج مج َلٍ

  ما ثلؾهجس ثلقدىمُز ثْمٌيثلل٪لىمجس ثلضٍ صٌه لللٚلقز ٩ا ثللدلاُا. 

   ص٪لُلجس ثللٚلقز ثلٚجهًر دٖك  صقوٌَ همى  د٪ٜ ثلاتجس بجللهاوُّا ومدجصاخ
 .ثل٪قجً

 صقوٌَ همل ثللغل لذ٪ٜ ثلاتجس. 

 (دوو  ّاز, م٪هو ثٔهثًر ثل٪جمز) ثلىمىف ٩لً ثل٢ذُ٪ز وثلل٪جَاز. 
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ما٨ مٌث٩اجر   ( .0)فٍ ثللاجهر   لا٦جب ٌَٝذز ثلومل ومو صٞلاش ثلٗةقز ثلضااُيَز      
مٚاالقز )َقااه لللٚاالقز   دكناا, مااا ثلا٦ااجب( .8)مااا ثللااجهر ( أ)مااج وًه فااٍ ثلاقااٌر 

ثللدلاُا دجلضقُو دجللض٢لذجس ثلا٦جمُز وللقو ماا فاجٖس    إلَثبما أؽل ( ثلَبجر وثلومل
ًدا٠ صقاوٌٌَ وفقاجل للققاجةه وثل٦اٌوف ثللٌصذ٢از داجللدل          إؽٌث , ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 :زثِصُٖس فٍ ثلقج
وفٍ فجلز صقوَم ثللدل   ,ثلٌَٞذٍ فٍ مى٩وه ثلا٦جمٍ إمٌثًه٩وب صقوَم ثللدل    -0

هفجصٌ وّؾٗس ن٦جمُز د٪او   إلً ثللْضاور ثللومقز ثللجلُزثلٌَٞذٍ ومىثةل   إمٌثًه
ً ثنضهج  ثللى٩و ثلا٦اجمٍ ومذال    ٌ    إٙاوث َقاه لهاج مذاى     , ثللٚالقز للاٌد٠ ثلضقاوٌَ

ماا٨ صىؽااخ ثلطٌثمااجس ثلضااٍ   , ثللضذ٪ااز لٕؽااٌث ثسجل ثللدلاا  وم٪جلؾضاا  وفقاا  إمااٌثً
 .صْضقه ن٦جمجل

٩وب مْاك فْاجدجس وهفاجصٌ وّاؾٗس همُقاز هثمال ثللللداز ص٪داِ فقُقاز ووثما٨             -9
 .٩للُجس ثللدل 

 .دلىؽخ مْضاوثس عذىصُز ثٔمٌثًٙقز م٪لىمجس  إعذجس٩وب صلدا ثللدل  ما   -8

هفجصٌ وّؾٗس ثللدلا  وفقاجل   وثل٢ٌَقز ثلل٢لىدز فٍ ٩وب ثلضقُو دجلٖدل وثلالجىػ   -.
 .للج هى مقوه فٍ ن٦جب ثلوفجصٌ ثلضؾجًَز

ثللدلاا  بضجدُااجل   إم٢ااجًمْااك ثلااوفجصٌ وثلْااؾٗس دطُااٌ ثللطااز ثل٪ٌدُااز فااٍ فجلااز       -5
 .دضٌؽلضهج لل٪ٌدُز مٗ  مهلز صقوههج ثللٚلقز و٩وب صقُوه ديلك

 أوه فقاااجة أوَاااضم صقوَاااو ٙاااجفٍ ثلاااٌدـ ثلضقاااوٌٌَ وفقاااجل للاااج َضاااىفٌ ماااا ماااٌثةا    -.
 ودلااج ٖ, مؤٕااٌثس ىثس ٩ٗمااز داٖااجٟ ثللدلاا  و١ذُ٪ضاا  وثل٦ااٌوف ثللق٢ُااز داا  

فْاخ ثلؾاوو     ثللدلا   إَاٌثهثس ماا   زثِصُا ٩ا ثلل٪اوٖس   ثْفىث َقل فٍ ؽل٨ُ 
 :ثِصٍ( 8 - 0)ًمم    

 
 (4 - 2) سلُ خذٚي

 

 األستاذٔغثح   إٌّٙح/ إٌشاؽ                         اٌفلح

 %5. .وثل٨ٌَ ثٔصجوثس 0

 %31 .ثٔهثًر أص٪جح 9

 %91 .ثلنومجس ثلااُز وثّٖضٖجًَز 8

 %91 .وثللقجمُا وثللقجّذُا وثللهاوُّا بج١ْذج ثللها ثلقٌر  أٙقجح .

 %91 .مدجصخ ثلنومجس ثل٪جمز 5

وثل٢ُاااىً  وثّْااالجدوثلنٞاااٌوثس وثللقاااىب  ثلاىثبااا مقاااٗس دُااا٨  .
 .وثللىثٍٕ

01% 

 %01 .مق٢جس ثلذاََا .

 %01 .ثٔنٖجةُز ث٩ْلج ثللقجولى  فٍ مؾج   3

 %05 .أ٩ٗهمٗف مج ىبٌ  ثْمٌي ثْن٢ٖز 2

 
ماا إؽلاجلٍ ثَٔاٌثهثس بلقاجولٍ ماا ثلذاج١ا        (مٚاىمجس ) ٖ َ٪ضو دكٌ فْىمجس  -.

 .ونقىهم ٩او ثلٌد٠ ثلضقوٌٌَ
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فٍ فجلز وؽىه أ٩لج  مٚجفذز ل٪قىه ثلضىًَو لللللداز  ُاٌ مقاوهر ثلقُلاز دٖادل        -3
فضقوً إٌَثهثس بل ٩لل مٚجفخ صم ملجًّض  هثمل ثللللدز دلج , ماٚل فٍ ثل٪قو

 .ما إؽلجلٍ بجمل مُلز ثل٪قو% 01نْذض  

َاضم صقااوٌَ ثًْدااجؿ ثلٌأّاالجلُز ٩اااو ثلااضنل٘ مااا ثْٙااى  فااٍ فجلااز ٩ااوب وؽااىه    -2
 .فْجدجس ن٦جمُز وفقجل ٔؽٌث ثس مقوهر

 
 :تر اٌؼش٠ثٟاٌفشق ت١ٓ اٌشتر اٌّساعثٟ ٚاٌش :ٌشاتغاٌّثسث ا

فاو مْاضنومٍ ثلذُجناجس ثللجلُاز ثلضاٍ َقاومهج ثللدلا         أثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ هاى   إ      
 إلااًوصقااوب , ثلٞااٌَذٍ د٪ااو مٌثؽ٪ضهااج مااا مذاال مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ مْااضقل    

ثلااااجف٘ ثلٞاااٌَذٍ بااااجصؼ نهاااجةٍ ل٪لااال بااال ماااا ثللقجّاااخ ومٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس      
فُاظ َ٪ضلاو ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ ٩لاً صلاك ثلذُجناجس فاٍ ثلاٌد٠ ٩لاً مذلا             , ثلنجًؽٍ
ثلضْاااىَجس ثلٍٗمااز دلاااج َضاااه مااا٨ ثلا٦اااجب    إؽااٌث  للدلااا  ثلٞااٌَذٍ د٪اااو  لثلٞااٌَذز  

 سلٞاٌَذٍ ٩لاً ثلذُجناج   إٖ إ  هيث ث٩ٖضلجه ما مذل ثلاجف٘ ث, ثلٌَٞذٍ ثلل٪لى  د 
إى أ  ثلااااجف٘ ثلٞاااٌَذٍ َقاااىب دااائؽٌث   , ثللجلُاااز لاااُِ دج٩ضلاااجه م٢لاااه ومْااال م دااا   

وماا  , فقىٙجس م٪ُاز َْض٨ُ٢ ما مٗلهج ثلقدم ٩لً موي مٚوثمُز ثلذُجنجس ثللجلُز
مي ثلٌدـ ثللقجّاذٍ ثلايٌ هاى نضاجػ لللقجّاذز ثللجلُاز بكّاجُ ل٪للُاز ثلضقاوٌَ د٪او           أعم 

ثلٍٗمز لُٚل إلً ثلٌدـ ثلنج٨ٝ للٌَٞذز ثليٌ هى نضجػ لللقجّاذز  إؽٌث  ثلضْىَجس 
ٌ   , ثلٞااٌَذُز ٙااٗؿ )َذز ثللْااضققز فضااً َٚاال فااٍ نهجَااز ثلل٢ااجف إلااً مقااوثً ثلٞاا

 (.ب9115, ثلوَا
 

َلغال ثلاٌدـ ثلااجصؼ ماا     " :ثلاٌدـ ثللقجّاذٍ دكنا    ( ب9115, ٙٗؿ ثلوَا)٩ٌف و -
صدلااز ومٚاٌوفجس نااِ ثلاضاٌر     مقجدلز إٌَثهثس فضٌر مجلُز م٪ُاز دلاج َنٚاهج ماا    

  ."وفقجل لللذجها ثللقجّذُز ثللض٪جًف ٩لُهج

 
 :وَضم ثّضنٌثػ ثلٌدـ ثلٚجفٍ بلج َلٍ   

 صٚىٌَ فْجح ثللضجؽٌر ّٖضنٌثػ مؾلل ثلٌدـ أو مؾلل ثلنْجًر. 

          صٚااىٌَ فْااجح ثًْدااجؿ وثلنْااجةٌ ّٖااضنٌثػ ٙااجفٍ ثلااٌدـ أو ثلنْااجًر د٪ااو
 (.ب9111, ثل٪ذجهٌ بٌثؽز و)إلُ  صٌفُل نضُؾز فْجح ثللضجؽٌر 

 

َلغل ٙجفٍ ثلاٌدـ ثللقجّاذٍ د٪او ص٪وَلا       :دكن ص٪ٌَ  ثلٌدـ ثلٌَٞذٍ  بلج ؽج و -
ثلضااٍ ٖ صااومل فااٍ   (أو ثلنْااجةٌ, ثللدجّااخ, ثللٚااٌوفجس, ثَٔااٌثهثس )د٪اجٙااٌ

ثلهُتاااز ثلْااا٪ىهَز لللقجّاااذُا )مُاااجُ ٙاااجفٍ ثلاااٌدـ لطاااٌٛ ثفضْاااجح ثلٞاااٌَذز 
 (.هـ0.93 ,ّذز ثللجلُز لٌَٞذز ثلوملم٪ُجً ثللقج, ثلقجنىنُُا

 
إؽٌث ثس ثلقُجُ ثللقجّذٍ ثللقذىلز مقجّاذُجل مقذىلاز أَٞاجل     دك وبلج َلدا ثلقى       

           ثللاُاااا   )لاااايلك نؾااااو   ,لاااام َااااٌه ناااا٘ َلااااا٨ مغاااال هاااايث ثٔؽااااٌث        ٝااااٌَذُجل مااااج 
 :ثِصٍ (هـ.0.0, و مٌو 
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بجنش ؽل٨ُ ثللذاجها ثللقجّاذُز   ثلٌدـ ثللقجّذٍ مْجوٌ للٌدـ ثلٌَٞذٍ فُلج لى   -0
ٖل ٩جمجل صم مذىلهج ٌَٝذُجل وصم ص٢ذُقهج دومز فٍ ثلىفوثس ثٖمضٚجهَز  .ثللقذىلز مذى

٩وب صْجوٌ ثلٌدـ ثللقجّاذٍ ما٨ ثلاٌدـ ثلٞاٌَذٍ إىث لام صضذا٨ إؽاٌث ثس ثلقُاجُ           -9
دلاج   أو مو َداى  هايث ثٖماضٗف نجصؾاجل ماا ٩اوب ثلقذاى  ٝاٌَذُجل        . ثللقذىلز مقجّذُجل

فُؾاخ ص٪اوَل ثلاٌدـ فْاخ ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ فضاً ولاى باج           , هى مقذى  مقجّاذُجل 
هاايث و٩ااوب ثلضْااجوٌ دااُا ثلااٌدـ  . ىلااك َض٪ااجًٛ ماا٨ ثللذااجها ثللقجّااذُز ثللقذىلااز 

 :نى٩ُا إلًثللقجّذٍ وثلٌدـ ثلٌَٞذٍ َلدا صٚاُا  
 

 : ثمضٗف ٍماٍ  - أ

   وَقٚاااو دااايلك أ  ماااج فلااال ٩لاااً ثلاااٌدـ ثللقجّاااذٍ داااجلاضٌر َنضلااا  ٩لاااج صااام مذىلااا   
مؾلااى٧ ثللٚااجًَ  ثلل٪ضذااٌر ٝااٌَذُجل صْااجوٌ مااج فلاال للااٌدـ     دااك ٩للااجل , ٝااٌَذُجل

 .ثللقجّذٍ فٍ ثلاهجَز
 

 :ثمضٗف هثةم   - ح

ثلااقاجس  : أ  ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ ٖ َقذال فْام د٪اٜ ثللٚاجًَ  مغال      إلًوٌَؽ٨ ىلك  
دلذلاا  َََااو ٩ااا ثلل٪ضااٌف داا  أو إَااٌثهثس َؾااخ إٝااجفضهج     , أو ثلضذ٩ٌااجسثلٖنٚااُز 

 .ٌَٝذُجل ولداهج لم صٞ  ٌْ ّذخ
 

ودجلضااجلٍ َااٌي ثلذجفااظ دااك  ثمااضٗف ٙااجفٍ ثلااٌدـ ثللقجّااذٍ ثللقااوه فااٍ ٝااى       
مذجها ثللقجّذز ثللض٪جًف ٩لُهج ٩ا ٙجفٍ ثلٌدـ ثلٌَٞذٍ ثليٌ َضقوه ٩لً أّاجُ  

ملااج َْااضلَب ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس   , وٖةقضاا  ثلضااُيَااز  مااىثه ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل  
دقُاظ َض٢اجده ٙاجفٍ    , ثلنجًؽٍ فٌٚ أوؽ  ثٖمضٗف دُاهلج فٍ ثٔمٌثً ثلٌَٞذٍ

 ٍ وهاايث َض٢لااخ مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس  , ثلااٌدـ ثللقجّااذٍ ماا٨ ٙااجفٍ ثلااٌدـ ثلٞااٌَذ
ثلنااجًؽٍ أ  َدااى  ٩لااً و٩ااٍ دلاااج١ه وأوؽاا  هاايه ثٖمضٗفااجس وصدُُاهااج ثلا٦ااجمٍ    

 .   وثللقجّذٍ
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 :اٌثاٌثخالطح اٌفظً 
ؿااشق ذؼاِااً اٌفااازض اٌؼااش٠ثٟ تّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ِااغ اٌث١أاااخ         
اٌّا١ٌااح اٌرااٟ ذّااد ِشاخؼرٙااا أٚ اٌشااٙادج ػ١ٍٙااا ِاآ ِشاخااغ اٌسغاااتاخ         

 .اٌخاسخٟ
ماج٩ز دقذى   إلًَضىٙل  أ َْض٨ُ٢ ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ دلٚلقز ثلَبجر وثلومل      

ما مٌثؽ٨  أوما ثللدل   إلُ وثلنومجس ثلٌَٞذُز ثللقومز , ثلذُجنجس ثللجلُز
ٕهجهص  ٩لً ٙقز  أودٚاض  وبُل ثللدل  ( ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ 

 ثٔؽٌث ثسوصذ٪جل لاضجةؼ فق٘ ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ما مٗ  , ثلذُجنجس ثللجلُز
بجنش ثلاضجةؼ مٌُٝز َقذل ثلاجف٘  فئىث, وٌأللْضاثلاق٘  وإؽٌث ثسثلضقلُلُز 

 إىث أمج, لضقوٌَه للومل ثلنج٨ٝ للٌَٞذز بكّجُوَ٪ضلوهج , ثلٌَٞذٍ ثلذُجنجس ثللجلُز
وفٌومجس , بجنش نضجةؼ فقىٙجص   ٌُ مٌُٝز دْذخ ثفضىثةهج ٩لً ثّضغاج ثس بغٌُر

م٨ فْجدجس  مجةلز ثللٌبَ ثللجلٍ  ٩ٗمز فْجدجس إو, ؽىهٌَز  ٌُ مذًٌر مْضاوَجل
ثللْضاوثس  إفٞج٩ًؾَ ثللدل  فٍ  إلً إٝجفز, ثلل٪قىلُز إلًمجةلز ثلومل صاضقو 

ٕك ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ فٍ مٚوثمُز  إلً  ىلك بل  َؤهٌ ئف, ثلغذىصُز ثلٍٗمز
, ثلوَاٙٗؿ )لضقوٌَه ثلنج٨ٝ للٌَٞذز  أّجّجلولم َقذل دهج لضدى  , ثلذُجنجس ثللجلُز

 (.ب9115
 
ثللجلُز ثلضٍ صٚوًهج ثللاٖكر فو مْضنومٍ ثلذُجنجس أثلٌَٞذٍ هى    ثلاجف٘أو     

ثلاجف٘  إلًوصقوب , مٌثؽ٪ضهج ما مذل مٌثؽ٨ فْجدجس مجًؽٍ مْضقلد٪و 
فُظ , ثلٌَٞذٍ باجصؼ نهجةٍ ل٪لل بل ما ثللقجّخ ومٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ

لاٖكر د٪و َ٪ضلو ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ٩لً صلك ثلذُجنجس فٍ ًد٠ مذل  ثلٌَٞذز ٩لً ثل
هيث ث٩ٖضلجه ما  أ  إٖ ,ثلل٪لى  دهج ثْن٦لزثلضْىَجس ثلٍٗمز دلج َضاه م٨  إؽٌث 

 أ  إى, دج٩ضلجه م٢له ومّْلم د لٌَٞذٍ ٩لً ثلذُجنجس ثللجلُز لُِ مذل ثلاجف٘ ث
 إلًفقىٙجس م٪ُاز َْض٨ُ٢ ما مٗلهج ثلىٙى   دئؽٌث ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ َقىب 

 :ثِصٍ
 .ثلذُجنجس ثللجلُز ثلقدم ٩لً مٚوثمُز  -0

ل٪للُااز ثلااٌد٠  بكّااجُثلىٙااى  للااٌدـ ثللقجّااذٍ ثلاايٌ هااى نضااجػ لللقجّااذز ثللجلُااز     -9
ثلٌدـ ثلنج٨ٝ للٌَٞذز ثلايٌ هاى    إلًثلضْىَجس ثلٍٗمز لُٚل  إؽٌث ثلٌَٞذٍ د٪و 

مقوثً ثلٞاٌَذز ثللْاضققز    إلًنضجػ لللقجّذز ثلٌَٞذُز فضً َٚل فٍ نهجَز ثلل٢جف 
 (.ب0222, ثلقجػ)
 
ٖل ْهوثف ثلذقظ للج ؽج  فٍ ثلاٚل ثلغجلظ صم ثلض٪ٌٛ لٓمىً      :زثِصُووٙى
 
ثلض٪ااٌف للجهُااز ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ مااا فُااظ     : ثْو فُااظ ؽااج  فااٍ ثللذقااظ      -0

وأهوثف ثلاق٘ وثلضن٢ا٠ُ ل٪للُاز ثلاقا٘ ماا فُاظ أهاوثف ثلضن٢ا٠ُ        ثلض٪ٌَ  
ثلغجلغااز وأهلُااز ث١ْااٌثف , ل٪للُااز ثلاقاا٘ و٩اجٙااٌ م٢ااز ثلاقاا٘ وإؽٌث ثصهااج  

 .ل٪للُز ثلاق٘



.. 
 

9-   ٍ م٪ٌفاااز ثلٖاااٌوٟ ثلىثؽاااخ صىثفٌهاااج فاااٍ ثلااااجف٘   : وؽاااج  فاااٍ ثللذقاااظ ثلغاااجن
 أمُاٌثل و, وثللىٝاى٩ُز وثلاَثهاز  , وثّٖاضقٗلُز , ماا فُاظ ثللاؤهٗس   , ثلٌَٞذٍ

 .ثل٪اجَز وثللهجًر وثلداج ر ثلٍٗمز

 
ثلاجف٘ ثلٞاٌَذٍ فاٍ فقا٘     إؽٌث ثسثلض٪ٌف ٩لً : وؽج  فٍ ثللذقظ ثلغجلظ  -8

وفااٍ فجلااز ٩ااوب مْااك  , ثلذُجنااجس ثللجلُااز فااٍ فجلااز مْااك ثللدلاا  هفااجصٌ ماض٦لااز   
٘  , ثللدل  لوفجصٌ ماض٦لز ً , ٩او ثلذو  فٍ ٩للُاز ثلاقا ٍ  وثْماى َض٪اُا ٩لاً    ثلضا

دهاج ماا فُاظ فقا٘ دااىه مجةلاز ثللٌباَ ثللاجلٍ ودااىه           وثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ثلضقُا 
مُااجُ وصقوَااو ثلٞااٌَذز فااٍ بااٗ     إؽااٌث ثسًثّااز ومذاال ثلقُااجب دو , مجةلااز ثلااومل 

 .٩وب مْك هفجصٌ ماض٦لز أوفٍ فجلز مْك هفجصٌ ماض٦لز , ثلقجلضُا

 
ثلاااٌو دااُا ثلااٌدـ ثللقجّااذٍ وثلااٌدـ   ثلض٪ااٌف ٩لااً: وؽااج  فااٍ ثللذقااظ ثلٌثداا٨   -.

ٗل ماهلااج   وم٪ٌفااز ثْمااىً ثلضااٍ صلااَب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس     , ثلٞااٌَذٍ وص٪ٌَاا  باا
ٍ ثلنااجًؽٍ فٚااٌ أوؽاا   دقُااظ َض٢ااجده , ثٖمااضٗف دُاهلااج فااٍ ثٔمااٌثً ثلٞااٌَذ

 ٍ وأناا  َض٢لااخ مااا مٌثؽاا٨  , ٙااجفٍ ثلااٌدـ ثللقجّااذٍ ماا٨ ٙااجفٍ ثلااٌدـ ثلٞااٌَذ
ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ أ  َدى  ٩لً و٩ٍ دلاج١ه وأوؽ  هيه ثٖمضٗفجس وصدُُاهاج  

 .ثلا٦جمٍ وثللقجّذٍ
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 :اٌشاتغاٌفظً 

 
أثش ِؼا١٠ش اٌّساعاثح ٚاٌّشاخؼاح ٚٔظااَ ػاش٠ثح اٌاذخً ذدااٖ دٚس        

 .ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
 
 .مجهُز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ: اٌّثسث األٚي -
أعاااٌ م٪ُاااجً ثللقجّاااذز ٩اااا ٝاااٌَذز ثلاااومل صؾاااجه هوً مٌثؽااا٨ : اٌّثساااث اٌثاااأٟ -

 . ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
لطاأ ٩اااو  أعااٌ م٪ُااجً ثللٌثؽ٪ااز ٩ااا مْااتىلُز ثللٌثؽاا٨ صؾااجه ث    : اٌّثسااث اٌثاٌااث  -

 .لضؾاخ ما ثلضهٌح ثلٌَٞذٍمٌثؽ٪ز ثلذُجنجس ثللجلُز 
موي فج٩لُز ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز وأن٦لاز مٚالقز       : اٌّثسث اٌشاتغ -

 . ثلَبجر وثلومل صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
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 :اٌشاتغاٌفظً                              
أثش ِؼا١٠ش اٌّساعثح ٚاٌّشاخؼح ٚٔظاَ ػش٠ثح اٌذخً ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح 

 .ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ ذداٖ دٚس
 

 :اٌّمذِح
هوًثل هجماجل فاٍ إنؾاجؿ ثلا٦اجب     ( مٚالقز ثلَباجر وثلاومل   )صؤهٌ ثٔهثًر ثلٌَٞذُز      

ٍ       , ثلٌَٞذٍ و٩لاً ىلاك   , دج٩ضذجًهاج ثلؾهاز ثٔهثًَاز ثللنضٚاز دضااُاي ثلا٦اجب ثلٞاٌَذ
ثلضاٍ َض٪اُا ٩لُهاج مٌث٩اجر ثل٦اٌوف ثلُْجّاُز       ,   نؾجف  َ٪ضلو ٩لً ثٔهثًر ثلد  ئف

  ٍ ودجلضاجلٍ َلداا ملاه ثلغقاز     , وثٖمضٚجهَز وثٖؽضلج٩ُز ثلضٍ َااي فُهج ثلا٦اجب ثلٞاٌَذ
ناا  إىث بجنااش   أوَؤَااو ثلااذ٪ٜ هاايث ثلااٌأٌ دااجلقى      . ثللضذجهلااز دااُا ثلوولااز وثلللااىلُا   
فج  ه٩جمضهج ونؾجفهج ثلققُقاٍ َداى  فاٍ بُاُاز     , جبثلٌٞثةخ صقىب هّضىًَجل ٩لً ثلا٦

ودل٪اً  مٌ أ  بال إٙاٗؿ صٖاٌَ٪ٍ ٦َال مجٙاٌثل ماج لام َىثبذا  دال َْاذق            , إهثًصهج
 (.59, ب9111, هًهٌَ)أفُجنجل إٙٗؿ إهثًٌ 

 
أٌ , ثلٞااٌَذٍ ثٔمااٌثً أّااجُم٪٦اام ثلضٖااٌَ٪جس ثلٞااٌَذُز مجةلااز ٩لااً   أ بلااج      
نا  ماا   ئف, ثلضاٍ َلجًّاهج   ثْنٖا٢ز للنضلا    أًدجفا  ٩لً ثللدل  دضقوَم صٌَٚـ  إلَثب

    م٪٦اااام ثلذُجنااااجس ثللجلُااااز ثلٍٗمااااز لهاااايث ثلضٚااااٌَـ َىفٌهااااج ثلا٦ااااجب         أ ثلذااااوَهٍ 
  ؽااال ثلضٖاااٌَ٪جس ٩لاااً ثللدلااا  مْاااك فْاااجدجس ن٦جمُاااز    أوؽذاااشلااايلك , ثللقجّاااذٍ

 (.ب.911, دىلنىك)ص٪٢ٍ ٙىًر وثٝقز ٩لً مؾلل نٖج١  , ٕجملز
 

ثل٪وَااو مااا ثللَثَااج , ومااو صٞاالا ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز    
 :ومدجفقز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دلج َلٍ, ماجك مٗةم لّٗضغلجً إَؾجهدهوف 

 ثلىٝىؿ وثلٖاجفُز فٍ صقوَو وثؽذجس وفقىو ثللدل  وثللٚلقز. 

 ثْمىث ٌَٝذُز نْذُز م٪ضولز لؾيح ًؤوُ  دكّ٪جً ثْمي. 

 ُمجب لاضٌر  ٌُ مقوهرل ثلنْجةٌ لٓثلْلجؿ دضٌف. 

  لٓٙى وثّٖضهٗد ثلل٪ؾل , ثّضهٗد ثللؾلى٩جس أّلىحثّضنوثب. 

  ثلٌد٠ ثليثصٍ أّلىحث٩ضلجه. 

 ًمٌر فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز ْو ٌَٝذز ثّٖضق٢ج٧  إمٌث. 

  ٔؽاٌث ثس , ثلضقُٚل وثٖلضَثب فُاظ صٞالا ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ ثلؾوَاو       لُزصا٪ُل 
ثلٞاااٌَذُز فاااٍ  ثٔماااٌثًثسو٩اااوب صقاااوَم , للدجفقاااز ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍوثٝاااقز 
 .مىث٩ُوهج

 ًماااٌر ْو هَاااىث  ثلل٦اااجلم  أماااجبفاااه ثللدلااا  ثلٞاااٌَذٍ فاااٍ ثّٖاااضتاجف  إماااٌث 
 .(هـ0.95, ثلض٪ٌَاُز لٌَٞذز ثلومل ثسثلاٌٖ, مٚلقز ثلَبجر وثلومل)
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 :اٌرٙشب اٌؼش٠ثِٟا١٘ح  :اٌّثسث األٚي
 .ذؼش٠ف اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ  -2

 .أشىاي اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟطٛس ٚ  -3

 .ػمٛتاخ اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ  -4

 

 :ذؼش٠ف اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ: أٚاًل
ٍ أ     مااا  إلُاا فذ٪ٞااهم ن٦ااٌ , مضلاا  ثلدضااجح فااٍ ص٪ااٌَاهم للاهااىب ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ

فُااٌي أٙااقجح  ,مااا ما٦ااىً ٝااُه  ثِمااٌثلااذ٪ٜ  إلُاا دُالااج ن٦ااٌ , ما٦ااىً وثّاا٨
أ  ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ َٖلل بل ٙاىً ثلاضنل٘ ماا    ( ثللا٦ىً ثلىث٨ّ)ثٖصؾجه ثْو  

 :أو فضً صؾاذهج دقُظ َٖلل مج َلٍ, ثلٌَٞذز
 .٩وب ثلقُجب دجلضٌٚف ثللاٖب لىثم٪ز ثلنٞى٧ للٌَٞذز  -0

 .ثّضطٗ  ثلغطٌثس ثلا٦جمُز ثلقجةلز فٍ ثلض٨ٌَٖ فٍ ٩وب ّوثه ثلٌَٞذز ثللْضققز  -9

 .لضهٌح ما أهث  ثلٌَٞذزثلضقجَل ٩لً ثلا٦جب ومنجلاض  ل  -8

فُقٚو د  صنل٘ ثللدل  ما ٩اخ   ( ثللا٦ىً ثلُٞه)وٌَي أٙقجح ثٖصؾجه ثلغجنٍ 
     ٔ وىلااك مااا مااٗ  ثلضقجَاال ٩لااً    , ثلٞااٌَذز دىّااجةل صقلاال فااٍ ١ُجصهااج ١ااجد٨ ثلطاا

وهاى ماج ثٙا٢لـ ٩لاً صْالُض  داجلطٔ ثلٞاٌَذٍ        , أو فضاً منجلاضا   , نٚىٗ ثلا٦اجب 
 (.3 -., ب9111, هًهٌَ)
 

بلُااجل مااا  أوثلااضنل٘ ؽَةُااجل  : دكنااثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ  (ب0228, دٖااىً)٩اٌف  و     
َااضم مذال صققاه ثلٞاٌَذز دجّااضنوثب د٪اٜ ثلىّاجةل ثلضااٍ ٖ       أ وَلداا  . هفا٨ ثلٞاٌَذز  

 .ثلنََاز إلً أهثةهجد٪و صققه ثلٌَٞذز د٪وب  أو, صققه ثلضَثمجل ٩لً ثللدل 

 
مقجولااز  :دكناا  ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ( ب0239, ثل٪ااو  و٩ذااو ثلاٞااُل)بلااج ٩ااٌف و     

د٪ااٜ ٩اجٙااٌ ثللااجهر    إماااج ثللدلاا  ثلض٩ٗااخ دقؾاام و٩ااج  ثلٞااٌَذز ٩ااا ١ٌَااه     
ثلٚاىًَز فاٍ فجلاز ثلٞاٌثةخ ٩لاً       ثٔماٌثًثس ثلنجٝ٪ز للٌَٞذز ٩ا ١ٌَاه صقاوَم   

ٙىً  أهمثللها ثلقٌر ول٪ل ما  أًدجؿثلضؾجًَز وثلٚاج٩ُز وثلٌَٞذز ٩لً  ثًْدجؿ
ؽجنااخ هااجب مااا ثلااومل ثلاايٌ صاام    إماااج ثلضهااٌح مااا ثلٞااٌثةخ ثللذجٕااٌر صضلغاال فااٍ   

 ."ثلقٚى  ٩لُ  وبيث ثللذجلطز فٍ صقوٌَ ثلضدجلُ  ثلىثؽذز ثلقْم ما و٩ج  ثلٌَٞذز
 

ثٔفاٗس   :ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ دكنا    ( Kelly & Oldman, 1973)وبيلك ٩ٌف      

وهٍ ٥جهٌر َقجو  دىث٢ّضهج ثللدلا   ما ثلٌَٞذز وما صقلل ٩ذتهج فٍ ومش وثفو 
  .ثلٌَٞذٍ ثليٌ َؾخ ٩لُ  هف٨ ثلٌَٞذز ٩وب هف٪هج بلهج أو د٪ٞهج

 

نؾو ثن  لم ٨َٞ , فُلج َض٪له دا٦جب ٌَٝذز ثلومل دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز أمج      
  ٍ وثبضااً فقا٠ دضقوَاو ثل٢اٌو ثٖفضُجلُاز ثلضاٍ صؾ٪ال        , ص٪ٌَاجل مقوهثل للضهاٌح ثلٞاٌَذ

مضهٌداااجل ماااا ( ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ)مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ  وبُلااا  أو ثللدلااا 
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ومو فوه ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ هيه ثلقجٖس ٩لاً  , بلهج أومج ثّض٪لل د٪ٞهج  إىثثلٌَٞذز 
 :ما ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وهٍ (..)ّذُل ثلقٌٚ فٍ ثللجهر 

    صقااوَم هفااجصٌ أو ّااؾٗس أو فْااجدجس أو مْااضاوثس  ُااٌ فقُقُااز ٖ ص٪دااِ ثلىٝاا٨
 .لٚقُـ لللدل ث

   صقااوَم ثٔمااٌثً ٩لااً أّااجُ ٩ااوب وؽااىه هفااجصٌ أو ّااؾٗس ماا٨ صٞاالُا  م٪لىمااجس
 .صنجل  مج ص٦هٌه هفجصٌه وّؾٗص 

  صقااوَم فااىثصٌُ أو وعااجةه مااَوًر أو مٚاا٢ا٪ز أو صطُُااٌ فااىثصٌُ ثلٖااٌث  أو ثلذُاا٨ أو
 . ٌُهج ما ثللْضاوثس دقٚو صقلُل ثًْدجؿ أو ٍَجهر ثلنْجةٌ

 ٖجٟ أو أبغٌ ما أنىث٧ ثلاٖجٟ ثلضٍ صن٨ٞ للٌَٞذز٩وب ثٔفٚجؿ ٩ا ن. 

 ٘إصٗف أو إماج  ثلوفجصٌ أو ثلْؾٗس أو ثللْضاوثس مذل مُجب ثللٚلقز دجلاق. 
 

مدجفقاااز ثلضؾااااخ  إؽاااٌث ثسن٦اااجب ٝاااٌَذز ثلاااومل  ماااا (8.)وؽااج  فاااٍ ثللاااجهر       
 :بلج َلٍ ثلٌَٞذٍ

 :ثِصٍ ثلقه فٍ (مٚلقز ثلَبجر وثلومل) لطٌٛ صقوَو ثلٌَٞذز لللٚلقز  -0

 .٩وب ثْمي دكٌ م٪جملز لُِ لهج أعٌ ٌَٝذٍ  - أ

ووٝا٪هج فاٍ ٙاىًصهج    , إ٩جهر صدُُ  ثلل٪جمٗس ثلضٍ ٖ َ٪دِ ٕدلهج ؽىهٌهج   - ح
 .ثلققُقُز

لللٚاالقز ثلقااه فااٍ ثلااٌد٠ ثلٞااٌَذٍ ٩لااً ثللدلاا  دجّْاالىح ثلضقااوٌٌَ وفقااجل         -9
ٍ  للققجةه وثل٦ٌوف ثللٌصذ٢ز دجللدل  إىث لم َقوب إمٌثًه فاٍ   أو , ثللى٩او ثلا٦اجم

 ػأو لااام َضقُاااو دجلٖااادل وثلالاااىى , لااام َقاااضا٤ دقْاااجدجس وهفاااجصٌ وّاااؾٗس همُقاااز 
 .وثل٢ٌَقز ثلل٢لىدز فٍ هفجصٌه وّؾٗص 

وثللٚاجًَ  فاٍ ثلل٪اجمٗس ثلضاٍ صاضم داُا        ثَٔاٌثه صى٨ٍَ  إ٩جهرَؾىٍ لللٚلقز   -8
ثلايٌ باج  ّاُضققه     ثَٔاٌثه صضذ٨ ناِ ثلؾهاز لاض٪دِ    أ١ٌثف أو, مٌصذ٢ز أ١ٌثف

 .مْضقلز و ٌُ مٌصذ٢ز ث١ٌْثفلى بجنش 

ٖ َؾىٍ لللدل  فْم مْجًر نجصؾز ٩ا صقىَل ملضلدجس صلش دُاا  وداُا ١اٌف      -.
ً وماج لام َاٌه فاٍ هايث ثلا٦اجب ماٗف ىلاك َ٪لاه فْام ثلنْاجًر            , مٌصذ٠ دا    أ  إلا

 . ٌُ مٌصذ٠  م١ٌٌف  إلً سَضنل٘ ثل٢ٌف ثللٌصذ٠ ما ثلللضلدج

َؾااىٍ لللٚاالقز  ٕاان٘  مااٌدلاا  ثلاااٌه دضؾَةااز هملاا  وصقجّاال  ماا٨ مااجب ثلل إىث  -5
صناُٜ فاٍ ثلٞاٌَذز    ٌْما٪جل  ثِمٌص٪وَل ثلى٩ج  ثلٌَٞذٍ لللدل  وللٖن٘ 

 .ثللْضققز

 :َكصٍص٪اٍ صؾَةز ثلومل لطٌٛ هيه ثللجهر مج   -.

 .مٌصذ٠ د   مٌ إلً ٌُ مذجٌٕ ما ٕن٘  أوصقىَل ثلومل دٖدل مذجٌٕ   - أ

 إلً ٕن٘ ٌُ مذجٌٕ ما  أوصقىَل ثلللضلدجس دلج فٍ ىلك ثلاقىه دٖدل مذجٌٕ   - ح
ماااا هااايه  لاااومل ثِماااٌَااااضؼ ٩اااا  صققُاااه ثلٖااان٘ , ماااٌصذ٠ دااا   ماااٌ ٕااان٘

ثلٞاٌَذز   إؽلجلٍللضقىَل هى صناُٜ  ثّْذجحثفو  أوبج  ثلْذخ  إىث, ثلللضلدجس
 .إلُ ثلٖن٘ ثللقى   أوثللْضققز ٩لً همل ثلٖن٘ ثللقى  

باج    إىثلضقًٌ  إلُ ثللقى   ثلٖن٘دجلقُلز ثللقومز ما  صكمي أ لللٚلقز َؾىٍ   -.
 .ثلوملثللدل  َْ٪ً لضؾَةز 
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مااا ثلٗةقااز ثلضااُيَااز للا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ ( 8)فااٍ ثلاقااٌر ( .0)بلااج فااوهس ثللااجهر      
    ٍ ثللدلاااُا دجلضقُااو دجللض٢لذااجس    إلااَثبمااا ثؽاال  , فااجٖس صقااو مااا ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ

ًداا٠ صقااوٌٌَ وفقااجل للققااجةه وثل٦ااٌوف ثللٌصذ٢ااز   إؽااٌث وَقااه لللٚاالقز , ثلا٦جمُااز
 :زثِصُدجللدل  فٍ ثلقجٖس 

   وفٍ فجلاز صقاوَم ثللدلا     . ثلٌَٞذٍ فٍ مى٩وه ثلا٦جمٍ إمٌثًه٩وب صقوَم ثللدل
وّؾٗس ن٦جمُز د٪او   هفجصٌ إلًثللْضاور  ثللومقز ثللجلُزثلٌَٞذٍ ومىثةل   إمٌثًه

ً ثنضهج  ثللى٩و ثلا٦اجمٍ ومذال    ٌ    إٙاوث َقاه لهاج مذاى     , ثللٚالقز للاٌد٠ ثلضقاوٌَ
ماا٨ صىؽااخ ثلطٌثمااجس ثلضااٍ   , ثللضذ٪ااز لٕؽااٌث ثسثللدلاا  وم٪جلؾضاا  وفقااجل   إمااٌثً

 .صْضقه ٩لُ  ن٦جمجل

   ٩ااوب مْااك فْااجدجس وهفااجصٌ وّااؾٗس همُقااز هثماال ثللللدااز ص٪دااِ فقُقااز ووثماا٨
 .٩للُجس ثللدل 

    ٙاقز م٪لىماجس    إعذاجس ٩وب صلدا ثللدلا  ماا ً دلىؽاخ مْاضاوثس عذىصُاز     ثٔماٌث
ماا هايه ثلٗةقاز وثلضاٍ صاا٘      ( .5)ما ثللجهر ( 8)م٨ مٌث٩جر مج وًه فٍ ثلاقٌر 

 وأٌ ومٚاٌوفجس   إَاٌثهثس ثللدلا  ماا    إمٌثًٙقز مج وًه فٍ  إعذجسَق٨ ٩خ  
ٙاقز ماج وًه فاٍ     إعذاجس وفاٍ فجلاز ٩اوب صلداا  ماا      , ٩لً ثللدل  أمٌيدُجنجس 
٩ااوب , أمااٌيص٢ذُااه أٌ ؽااَث ثس ن٦جمُااز  إلااً إٝااجفز, َؾااىٍ لللٚاالقز, إمااٌثًه
ٖ  إؽااجٍر ثلقُااجب دااٌد٠   أوٙااقض  مااا مذاال ثللدلاا     إعذااجسَااضم  ثللٚااٌوف ثلاايٌ 

صقااوٌٌَ وفقااجل لىؽهااز ن٦ااٌ ثللٚاالقز فااٍ ٝااى  ثل٦ااٌوف وثلققااجةه ثللٌصذ٢ااز         
 .دجلقجلز وثلل٪لىمجس ثللضجفز لللٚلقز

 وثل٢ٌَقز ثلل٢لىدز فٍ هفاجصٌ وّاؾٗس ثللدلا  وفقاجل      جلٖدل وثلالجىػ٩وب ثلضقُو د
 .للج هى مقوه فٍ ن٦جب ثلوفجصٌ ثلضؾجًَز

          مْااك ثلااوفجصٌ وثلْااؾٗس دطُااٌ ثللطااز ثل٪ٌدُااز فااٍ فجلااز إم٢ااجً ثللدلاا  بضجدُااجل
 .دضٌؽلضهج لل٪ٌدُز مٗ  مهلز صقوههج ثللٚلقز و٩وب صقُوه ديلك

 
 :اٌؼش٠ثٟطٛس ٚأشىاي اٌرٙشب : ثا١ًٔا

 :(Steven, 1987) َاٌو ٩جهرل فٍ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دُا

 .ثلضلل٘ ثلٌَٞذٍ أووَ٪ٌف دضؾاخ ثلٌَٞذز : صهٌح مٌٖو٧  -

 .و٢َله ٩لُ  ثلطٔ ثللجلٍ: صهٌح  ٌُ مٌٖو٧  -
 

ثّاضطٗ  ثللدلا  لاذ٪ٜ     : دكنا ثلضهٌح ثللٖاٌو٧   (ب0228, دٖىً)٩ٌف فُظ      
و٩اوب ثٖلضاَثب   ,   دٚاىًر ٙاقُقز  ثلٞاٌَذز ٩لُا  ثلغطٌثس ثلا٦جمُز دطُاز ٩اوب صققاه    

 .دوف٪هج
 

ثل٪ٗمز مج داُا ثلضهاٌح ثللٖاٌو٧ وثلضن٢ا٠ُ وثلضؾااخ ثلٞاٌَذٍ        إلًوَٖجً هاج      
وصؾاااخ ثللدلاا    صن٢اا٠ُ أ فُااظ , دج٩ضذجًهااج مٚاا٢لقجس مٌَذااز ؽااوثل مااا د٪ٞااهج   

 .(ب9118, مجّم) ثلضهٌح ثللٌٖو٧ إلًللٌَٞذز دجّضطٗ  ثلغطٌثس ثلا٦جمُز َؤهٌ 
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ن٦جب ٌَٝذز ثلومل دجللللداز َ٪ضذاٌ ثلضؾااخ ثلٞاٌَذٍ منجلااز       دك وَاىه ثلذجفظ      
إؽاٌث ثس   ؽاج س و ,ز ثلوملما ن٦جب ٌَٝذ( 8.)َ٪جمخ ٩لُهج ثلا٦جب دلىؽخ ثللجهر 
 :مدجفقز ثلضؾاخ ثلٌَٞذٍ بلج َلٍ

 ٍلطٌٛ صقوَو ثلٌَٞذز لللٚلقز ثلقه ف: 

 .لُِ لهج أعٌ ٌَٝذ٩ٍوب ثْمي دكٌ م٪جملز   -

ووٝا٪هج فاٍ ٙاىًصهج    , إ٩جهر صدُُا  ثلل٪اجمٗس ثلضاٍ ٖ َ٪داِ ٕادلهج ؽىهٌهاج        -
 .ثلققُقُز
 

           لللٚاالقز ثلقااه فااٍ ثلااٌد٠ ثلٞااٌَذٍ ٩لااً ثللدلاا  دجّْاالىح ثلضقااوٌٌَ وفقااجل
   ٍ أو , للققجةه وثل٦ٌوف ثللٌصذ٢ز دجللدل  إىث لم َقوب إمٌثًه فاٍ ثللى٩او ثلا٦اجم

 ػأو لااام َضقُاااو دجلٖااادل وثلالاااىى , وهفاااجصٌ وّاااؾٗس همُقااازلااام َقاااضا٤ دقْاااجدجس 
 .وثل٢ٌَقز ثلل٢لىدز فٍ هفجصٌه وّؾٗص 

 

           َؾىٍ لللٚلقز إ٩اجهر صىٍَا٨ ثَٔاٌثه وثللٚاجًَ  فاٍ ثلل٪اجمٗس ثلضاٍ صاضم داُا
أو أ١ٌثف صضذ٨ ناِ ثلؾهاز لاض٪دِ ثَٔاٌثه ثلايٌ باج  ّاُضققه       , أ١ٌثف مٌصذ٢ز

 .٢زلى بجنش ث١ٌْثف مْضقلز و ٌُ مٌصذ
 

       َؾىٍ لللدل  فْم مْجًر نجصؾز ٩ا صقىَل ملضلداجس صلاش دُاا  وداُا ١اٌف ٖ
وماج لام َاٌه فاٍ هايث ثلا٦اجب ماٗف ىلاك َ٪لاه فْام ثلنْاجًر إلاً أ              , مٌصذ٠ دا  

 .إلً ١ٌف  مٌ  ٌُ مٌصذ٠ سَضنل٘ ثل٢ٌف ثللٌصذ٠ ما ثلللضلدج

 

   ٚاالقز إىث مااجب ثللدلاا  ثلاااٌه دضؾَةااز هملاا  وصقجّاال  ماا٨ ٕاان٘  مااٌ َؾااىٍ للل
ص٪وَل ثلى٩ج  ثلٌَٞذٍ لللدل  وللٖن٘ ثِمٌ ما٪جل ٌْ صناُٜ فاٍ ثلٞاٌَذز   

 .ثللْضققز
 

 ٍص٪اٍ صؾَةز ثلومل لطٌٛ هيه ثللجهر مج َكص: 

 
 .صقىَل ثلومل دٖدل مذجٌٕ أو  ٌُ مذجٌٕ ما ٕن٘ إلً  مٌ مٌصذ٠ د  -

-   ً  صقىَل ثلللضلدجس دلج فٍ ىلك ثلاقىه دٖدل مذجٌٕ أو  ٌُ مذجٌٕ ما ٕان٘ إلا
َااااضؼ ٩اااا  صققُاااه ثلٖااان٘ ثِماااٌ لاااومل ماااا هااايه  , ٕااان٘  ماااٌ ماااٌصذ٠ دااا 

فو ثّْذجح للضقىَل هى صناُٜ إؽلجلٍ ثلٞاٌَذز  أإىث بج  ثلْذخ أو , ثلللضلدجس
 .ثللْضققز ٩لً همل ثلٖن٘ ثللقى  أو ثلٖن٘ ثللقى  إلُ 

 

      َؾىٍ لللٚلقز أ  صكمي دجلقُلز ثللقومز ما ثلٖن٘ ثللقى  إلُا  لضقاًٌ إىث باج
 .للدل  َْ٪ً لضؾَةز ثلوملث

 

هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس )داااك  مْااالً مىٝاااى٧ ثلذقاااظ ثلقاااجلٍ  وَااااىه ثلذجفاااظ     
ثلنجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز للٚالقز ثلَباجر وثلاومل لضؾااخ           
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وثللقٚىه د  لُِ دجلضؾاخ ثلٞاٌَذٍ  , (ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز
. بلج ثنااٌهس دا  د٪اٜ ثللٌثؽا٨ وثلدضاخ وثْدقاجط وثْن٦لاز  ثلٞاٌَذُز        , ثللٌٖو٧

ولام َاضم   , ل٪وب ثلىمى٧ فٍ ثللنجلااز , أٌ ثلقو أو ثللا٨ (ثلضؾاخ)ولدا ثللقٚىه ددللز 
٥ااجهٌر أمااجب مٚاالقز   لضهااٌح ثلٞااٌَذٍ ٖ َلغاال   ثوىلااك ْ, (ثلقااو)ثّااضنوثب بللااز 

, ؽٌَاور ثللوَااز  )ثلَبجر وثلومل فْخ مج ٌٙؿ د  موٌَ ٩جب مٚلقز ثلَبجر وثلومل 
, وصْاضنوب بللاز ثلضؾااخ   , ثلٖاب ما  لٕمٗ , فُظ أ  ثّضنوثب بللز ثلقو (.هـ0.80

 .ل٪وب ثلىمى٧ وصىمٍ ثلقيً فٍ ىلك
 

منجلاااز  :دكناا   ُااٌ ثللٖااٌو٧ ٌَذٍثلٞاا ثلضهااٌح( ب0223, ٩اجَااز)٩ااٌف فُااظ      
  ٍ  إٔاادجل  ثلطاأ ثلٞااٌَذٍ وصنضلاا     أفُجنااجلو٢َلااه ٩لُاا    ٙااٌَقز للا٦ااجب ثلٞااٌَذ

 ُااٌ  أوبجنااش ٝااٌَذز مذجٕااٌر  إىثدااجمضٗف ثلٞااٌَذز ثلضااٍ َااٌثه ثلضهااٌح ماهااج ومااج  
 .بلُجل أوبج  صهٌدجل ؽَةُجل  إىثدجمضٗف هوف ثلضهٌح ومج  ,مذجٌٕر

 

 : دكنااثلطاأ ثلٞااٌَذٍ  أوثلضهااٌح  ُااٌ ثللٖااٌو٧  (ب9118مجّاام ) ٩ااٌفبلااج و     
مض٪لااو  إ اااج : بغُااٌر ماهااج إٔاادج ولاا  , منجلاااز مذجٕااٌر ومقٚااىهر للا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ

ثل٦هااىً دل٦هااٌ ثلل٪ْااٌ , مض٪لااو للى٩ااج  ثلٞااٌَذٍ إماااج , للضٚااٌَـ ٩ااا ثلٞااٌَذز
 .مْضاوثس وهلُز لللقجّذز إدٌثٍو, و٩وب ثلقوًر ٩لً ثلوف٨

 
 :أًد٪ز أنىث٧ إلً ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ  ٌُ ثللٌٖو٧وَلدا صقُْم 

 :ثٔماج  ثللجهٌ  -0

بلغل ثلضاجؽٌ  , ثٔماج  ثللجهٌ للٖب ثلنج٨ٝ للٌَٞذز هى ثدٌٍ إٔدج  هيث ثلطٔ     
و٩ااوب ثلضٚااٌَـ ٩ااا ىلااك    , ثلاايٌ َناااٍ مٚااوً هماال أو نٖااجٟ َنٞاا٨ للٞااٌَذز      

 (.ب.022, فٌفجس)
 

 :ثٔماج  ثللقجّذٍ  -9

ن  َلؾاك  ئف, َـ ثللدل  ٩ا همل ثلٌٞثةخ صاٌٛ دلىؽخ صٌٚ  د٪ٜ ن٦ٌثل ْ     
ٌ فٍ د٪ٜ ثلقجٖس لهايث ثلااى٧ ماا ثلطأ مناُاجل ثلقْام        و جلذاجل ماج    أًدجفا  ماا   ثْبذا

 :فْجدج َدى  للضجؽٌ 

   وَقىٌ ثلٖب مىٝى٧ ثلٌَٞذز, ثلٌَٞذُز لٕهثًرفْجح مجٗ ٌَّل. 

  (.ب.022, فٌفجس)فْجح صؾجًٌ َىٝـ فقُقز ٩للُجص  ثلضؾجًَز 

 
 

 :ثلضدُُ  ثلنج١ب  -8

ً وَهااوف هاايث ثلاااى٧ مااا ثلطاأ             إماااج  وثم٪ااز ف٪لُااز وًث  وٝاا٪ُز مجنىنُاااز      إلاا
     بلغاال ثللْااضغلٌ ثلا٪لااٍ لللاٖااكر ثلاايٌ َْااضضٌ وًث  ًؽاال ٖ وؽااىه ف٪لااٍ         , ٥ااجهٌر

    أو بجللٖااجًبز فااٍ ثًْدااجؿ دٚااىًر      ٌ وبكناا  ثللْااضغلٌ ثلا٪لااٍ لللاٖااكر    و٦َهاا , لاا  
ثلْاا٪ٍ لضقٌَااٌ صذاا٧ٌ هو  أ  َااوف٨ ثلااغلا أدااوثل ٔمدجنُااز مٚااال          أمُااٌثل و, وهلُااز 

 (..3, ب.022, فٌفجس)بلٌٚوف 
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 :مٌَاز ثلطٔ  -.

ثلٖاب مىٝاى٧ ثلٞاٌَذز صام      إمااج  باج    إىثوصضلن٘ هيه ثلقجلز فٍ م٪ٌفاز ٩لاج       
ثلٞااٌَذُز ّااضٌفٜ هاايث ثلْاالىد فااٍ بااٗ   وثٔهثًر ٩ااا فْااا نُااز أو٩ااا ّااى  نُااز 

 ال ٩ا صقوَم صٌَٚق  ُّ٪جمخ فضاً ولاى لام َداا     أدل  ثليٌ نٍْ أو فجلل ,ثلقجلضُا
 (.ب.022, فٌفجس)مجٙوثل ىلك 

 
فاااٍ هًثّاااز   هااااجد أناااىث٧ أماااٌي للضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍ  ُاااٌ ثللٖاااٌو٧   وبلاااج أ     
 :وهٍ (ب9118, دىلنىك)
 
 :ثلض٩ٗخ ثللقجّذٍ  -0

 .م٪جل هلجد أو ثٌَٔثهثسدضناُٜ  أودضٞنُم ثلضدجلُ   إمجو َدى   

 
 :ثللْضنومُا ثلىهلُُا  -9

ً َلؾك ثللدل  فٍ هيه ثل٢ٌَقز   ً فُاظ َقاىب دضْاؾُل    , ثلدٖاىفجس ثللقجّاذُز   إلا  أؽاى
 أنهاام ُااٌ , وًوثصااخ مْااضنومُا ومااى٥اُا ٖ وؽااىه لهاام ٩لااً ثلققُقااز فااٍ ثللاٖااكر    

 .ًَذز أوًّلُز صنلى ما بل ٕك  وإهثًَزَقىٍو  ٩لً وعجةه مقجّذُز 

 
 :ثل٪جمز  ٌُ ثللذًٌر ث٩ْذج   -8

صٞاانُم ثلضدااجلُ    إلااًأٌ ٖ وؽااىه َْااز ٩ٗمااز لهااج داٖااجٟ ثللاٖااكر وثلضااٍ صااؤهٌ        
 :وث٩ْذج  ثللٌثه مٚلهج ما ثلٌدـ ثلنج٨ٝ للٌَٞذز مغل

 .ثللذجلطز فٍ صقوَم ثللدجفلس لل٪جملُا  -

 .وثللذجلطز فٍ مُلضهج, ثلٚاج٩ُز وثلضؾجًَز ثللذجنٍمُجب ثللاٖكر دضٌمُلجس ٩لً   -

 .بجْعجط ْ ٌثٛ ٕنُٚز وصْؾل ْ ٌثٛ ثللاٖكرٌٕث  مْضلَمجس مجٙز   -

ثلٖنٚاُز ٩لاً    وثّاضهٗبجصهم مُجب ٙجفخ ثللاٖكر أو ٌٕبجة  دضْؾُل فْجدجصهم   -
 .فْجح أ٩ذج  ثللاٖكر

 

 .ثلغجدضز لٓٙى ثللذجلطز فٍ ثفضْجح صدجلُ  ثّٖضهٗد   -.

 

  :ثلطٔ ٩ا ١ٌَه ثل٪للُجس ثلا٦جمُز  -5

وهلُز لنله مقجّذز للٖضٌَجس هو  فاىثصٌُ   مغل أ  َ٪لو ثللضهٌح لللجًّز ٩للُجس
وثْههااً وثْمااٌ وؽااىه ثل٪للُااجس صااضم دٖاادل مدجصذااجس  , أو فااىثصٌُ هو  ٕااٌث  أو دُاا٨

ٖل للٖك  .مضاجّقز ومضدجملز فُلج دُاهم لوًؽز أ  ٖ صؾو فُهج مؾج
 

وماااو فاااوه ثلا٦اااجب ثلٞاااٌَذٍ فاااٍ ثللللداااز ثل٪ٌدُاااز ثلْااا٪ىهَز فاااجٖس ثلضهاااٌح        
 وثل٢اااٌو, ماااا ن٦اااجب ٝاااٌَذز ثلاااومل ( ..)ثللٖاااٌو٧ فاااٍ ثللاااجهر    ُاااٌ ثلٞاااٌَذٍ

( ثللقجّااخ ثلقااجنىنٍ)ثٖفضُجلُااز ثلضااٍ صؾ٪اال ثللدلاا  أو مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ  
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وهاايه ثلقااجٖس ٩لااً ّااذُل    , مضهٌدااجل مااا ثلٞااٌَذز إىث مااج ثّااض٪لل د٪ٞااهج أو بلهااج     
 :ثلقٌٚ بجِصٍ

قُقُااز ٖ ص٪دااِ ثلىٝاا٨ صقااوَم هفااجصٌ أو ّااؾٗس أو فْااجدجس أو مْااضاوثس  ُااٌ ف  -
 .ثلٚقُـ لللدل 

صقااوَم ثٔمااٌثً ٩لااً أّااجُ ٩ااوب وؽااىه هفااجصٌ أو ّااؾٗس ماا٨ صٞاالُا  م٪لىمااجس   -
 .صنجل  مج ص٦هٌه هفجصٌه وّؾٗص 

صقااوَم فااىثصٌُ أو وعااجةه مااَوًر أو مٚاا٢ا٪ز أو صطُُااٌ فااىثصٌُ ثلٖااٌث  أو ثلذُاا٨ أو  -
 .ةٌ ٌُهج ما ثللْضاوثس دقٚو صقلُل ثًْدجؿ أو ٍَجهر ثلنْج

 .٩وب ثٔفٚجؿ ٩ا نٖجٟ أو أبغٌ ما أنىث٧ ثلاٖجٟ ثلضٍ صن٨ٞ للٌَٞذز -

 .إصٗف أو إماج  ثلوفجصٌ أو ثلْؾٗس أو ثللْضاوثس مذل مُجب ثللٚلقز دجلاق٘ -
 

 :اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ اخػمٛت: ثاٌثًا
ماا  ( ..)و ( ..) وثللاجهصُا ( .5)ماا ثللاجهر   ( ػ)ثلاقٌر  أفدجبمقضًٞ  إلًثّضاجهثل 
( 2.)و ( 3.)و ( ..)وثللااىثه ( 55)مااا ثللااجهر ( 8)وثلاقااٌر  ٝااٌَذز ثلااومل ن٦ااجب

ما ثلٗةقز ثلضااُيَز للا٦جب َلداا فٚاٌ ثلطٌثماجس ٩لاً ثلٞاٌثةخ ثللاٌوٝاز ٩لاً        
 :ثِصٍثللدلاُا ٩لً ثلاقى 

 

 :غشاِح ػذَ اٌرغد١ً فٟ اٌّٛػذ إٌظاِٟ  -0

ٌ ٩اومج  ً ثللدلا  فاٍ    َضاكم مٚالقز ثلَباجر وثلاومل فاٍ ثلذاو  داٖاج١  صااٌٛ         إم٢اج
 :زثِص٩ُلُ  ثلطٌثمز وفقجل للضٚاُاجس 

 ًَج ( 0111) ثلٖن٘ ثل٢ذُ٪ٍ  -

 .ًَج ( 01111) ثلٖن٘ ث٩ٖضذجًٌ  -

 .ًَج ( 5111) بُجنجس أمٌي  -
 

 :ذمذ٠ُ اإللشاس فٟ اٌّٛػذ إٌظاِٟػذَ  ػٓ غشاِحاٌ  -9

 :زثِصُصاٌٛ  ٌثمز ٩وب صقوَم ثٔمٌثً فٍ ثلقجٖس   - أ

 .َىمجل ما صجًَل نهجَز ثلْاز ثللجلُز( 091)مٗ   ثٔمٌث٩ًوب صقوَم   -

١ذقجل للالىىػ ثلل٪ضلو ما ثللٚلقز فضً ولاى ماوب فاٍ ثللى٩او      ثٔمٌث٩ًوب صقوَم   -
 .ثلا٦جمٍ

فضً لى موب فاٍ ثللى٩او ثلا٦اجمٍ     ثٔمٌث٩ًوب صْوَو ثلٌَٞذز ثللْضققز دلىؽخ   -
 .لٚلقزووفقجل للالىىػ ثلل٪ضلو ما ثل

ثلٞااٌَذٍ فااٍ فجلااز صىماا  ٩ااا مَثولااز    ثٔمااٌثًثللٚاالقز وصقااوَم  إٕاا٪ج٩ًااوب   -
ثلاٖجٟ وثلْوثه دلىؽذ  ٩ا ثلاضاٌر ثلٞاٌَذُز ثلقٚاٌُر ثلضاٍ صاضهاٍ دضاجًَل صىماا         

 .َىمجل ما صجًَل ثلضىم ( 1.)مَثولز ثلاٖجٟ وىلك مٗ   ا٩

ٗ ثلل٪لىمجس ثلناجٗ دٖاٌبجس    إمٌث٩ًوب صقوَم   - َىماجل ماا   ( 1.)ماٗ    ثْٕانج
 .نهجَز ثلْاز ثلٌَٞذُز
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فٍ فجلز ٩اوب صقاوَم ثٔماٌثً ثلٞاٌَذٍ فاٍ ثللى٩او ثللقاوه صقٚال ث٩ْلاً ماا              - ح
 :ثلطٌثمضُا فٍ ثلذوَلُا ثلضجلُُا

ماااا إؽلاااجلٍ إَاااٌثهثس ثللدلااا  ٩لاااً أٖ %( 0)صقٚااال  ٌثماااز : ثلذاااوَل ثْو   -
 .٩ٌٖو  أل  ًَج ( 91111)صضؾجوٍ 

 :فْخ ثلاْخ ثلضجلُزصقٚل  ٌثمز : ثلذوَل ثلغجنٍ  -

 5     % َىمجل ماا ثللى٩او   ( 81) ثلضكمٌُلم َضؾجوٍ  إىثما ثلٌَٞذز  ٌُ ثللْوهر
 .ثلا٦جمٍ

 01    % َىماجل ولام َضؾاجوٍ    ( 81)٩اا   ثلضكمٌٍُثه  إىثما ثلٌَٞذز  ٌُ ثللْوهر
 .َىمجل ما ثللى٩و ثلا٦جمٍ( 21)

 91     % َىمجل ولام َضؾاجوٍ   ( 21)٩ا  ثلضكمٌٍُثه  إىثما ثلٌَٞذز  ٌُ ثللْوهر
 .َىمجل ما ثللى٩و ثلا٦جمٍ( 8.5)

 95     % َىماااجل ماااا ( 8.5)٩اااا  ثلضاااكمٌٍُثه  إىثماااا ثلٞاااٌَذز  ُاااٌ ثللْاااوهر
 .ثللى٩و ثلا٦جمٍ

 
ٍ : وص٪اااٍ ثلٞااٌَذز  ُااٌ ثللْااوهر , ثلاااٌو دااُا مااج ّااوهه ثللدلاا  فااٍ ثللى٩ااو ثلا٦ااجم

ثلا٦ااجب وصٖاالل ثلض٪ااوَٗس ثلضااٍ صؾٌَهااج   أفدااجبوثلٞااٌَذز ثللْااضققز ثلْااوثه دلىؽااخ  
ماا  ( 0.)ماا ثللاجهر   ( 9)نهجةُز فْذلج هى وثًه فٍ ثلاقٌر  أٙذقشثللٚلقز وثلضٍ 

ثلٗةقز ثلضااُيَز للا٦جب دلج فٍ ىلك ثلقجٖس ثلل٪ضاٌٛ ٩لُهاج فُاظ صقضْاخ ثلطٌثماز      
ز ماا  وما عم َدى  ص٪اوَل ثللٚالق   وثلْوثه ثٔمٌثًما صجًَل ثللى٩و ثلا٦جمٍ لضقوَم 

٩لً فٌو ثلٌَٞذز  ثلضكمٌُبجٕاجل لهج دقُظ صْضقه  ٌثمز  إؽٌث ثلؽجنذهج لهيه ثلذاىه 
ثللْااضققز نضُؾااز ص٪ااوَل د٪ااٜ ثلذاااىه د٪ااو ثنقٞااج  ثللىث٩ُااو ثللقااوهر لضقااوَم وصْااوَو     

 .ثلٌَٞذز
 

ً  دجٔٝجفز  -ػ  صٞاجف ٩لاً ثللدلا      أ٩اٗه ثلطٌثماجس ثلاىثًهر فاٍ ثفاو ثلذاوَلُا       إلا
وٖ  - صااكمٌَُااىب ( 81)مااا ثلٞااٌَذز  ُااٌ ثللْااوهر ٩ااا باال   ( %0) صااكمٌُ ٌثمااز 

ٌ لم صدضلال ماور    إىثصضىؽخ هيه ثلطٌثمز  َىماجل ماا صاجًَل ثّٖاضققجو فاٍ      ( 81) ثلضاكمُ
 :زثِصُثلقجٖس 

 .ثٔمٌثًفٍ صْوَو ثلٌَٞذز ثللْضققز دلىؽخ  ثلضكمٌُ  -

 .فٍ صْوَو ثلٌَٞذز ثللْضققز دلىؽخ ًد٠ ثللٚلقز ثلضكمٌُ  -

فٍ صْوَو ثلوف٪جس ثلل٪ؾلز فٍ مىث٩ُوهج ثللقاوهر داهجَاز ثلٖاهٌ ثلْاجهُ      ثلضكمٌُ  -
 .وثلضج٨ّ وثلغجنٍ ٩ٌٖ ما ثلْاز ثللجلُز لللدل 

ثلٞااٌثةخ ثلضااٍ ٙااوًس ثللىثفقااز دضقْاا٢ُهج مااا صااجًَل ثّااضققجمهج ثلااىثًهر فااٍ       -
 .ما ثلا٦جب( 0.)ثللجهر 

ماا   أَاجب ( 01)فٍ صْوَو ثلٌَٞذز ثلل٢لىح ثّاضق٢ج٩هج ثللقاوهر د٪ٖاٌر     ثلضكمٌُ  -
وصقا٨  , ما ثلا٦جب( 3.)لللْضاُو ثلىثًهر فٍ ثللجهر  ثلٖهٌ ثلضجلٍ ثليٌ صم فُ  ثلوف٨

 .مْتىلُز ّوثههج ٩لً ثلؾهز ثللدلاز دجّٖضق٢ج٧
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َم ٖ َلاا٨ ثلاٌد٠ ٩لاً ثللدلاا  دجّْالىح ثلضقاوٌٌَ ماا فااٌٛ  ٌثماز ٩اوب صقااو          - ه
 .ثٔمٌثً و ٌثمز ثلضكمٌُ مضً صىفٌس مذًٌثس فٌٝهج

 

 :غشاِح غش ٚذٙشب  -8

٩لاً فاٌو ثلٞاٌَذز ثلاجصؾاز ٩اا      %( 95) ٌثمز ثلطٔ هٍ ثلضٍ صااٌٛ دىثما٨     - أ
ٍ   )صقوَم ثللدل  أو مقجّاذ  ثلقاجنىنٍ    م٪لىماجس  ُاٌ   ( مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽ

 .فقُقُز أو ثلطٔ دقٚو ثلضهٌح ما ثلٌَٞذز

و ٌثمز ثلطٔ ثلىثًهر أ٩اٗه ٩لاً ثللدلا  دجّاضق٢ج٧ ثلٞاٌَذز فاٍ       ص٢ذه أفدجب   - ح
ىلُز ّاوثههج  توصقا٨ مْا  , فجلز إماجة  م٪لىمجس أو صقوَلا  م٪لىماجس  ُاٌ ٙاقُقز    

 .٩لً ثلؾهز ثللدلاز دجّٖضق٢ج٧
 

صقا٨ فقا٠   ,  ٌثمز ثلطٔ وثلضهٌح ما ن٦جب ٌَٝذز ثلاومل  دك وٌَي ثلذجفظ هاج      
  ٍ هااج أٌ مْااجُ ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ     ولااُِ ل, ٩لااً ثللدلاا  ثلٞااٌَذ

وىلك ملج ٦َهٌ ٩وب وٝىؿ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ فٍ صقوَو أناىث٧  , (ثللقجّخ ثلقجنىنٍ)
 . ثللنجلاجس وثل٪قىدجس ثلضٍ صنض٘ دلٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ

 

 (:ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ)زك ِالزمح اٌّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ   -.

ما ن٦اجب ٝاٌَذز ثلاومل دجللللداز ودلاج ٖ َض٪اجًٛ       ( 3.)فْخ مج صقٍٞ د  ثللجهر 
ماا٨ ن٦ااجب ثللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا لللٚاالقز ثلقااه فااٍ مٗفقااز أٌ مقجّااخ مااجنىنٍ          

ٕااهو ٩لااً ٙااقز دُجنااجس  ُااٌ  أومٞااجةُجل َغذااش ثناا  مااوب ( مٌثؽاا٨ فْااجدجس مااجًؽٍ)
جًف ٩لُهااج دقٚااو مْااج٩ور  ودلااج َٖاادل ثنضهجبااجل لللذااجها ثللقجّااذُز ثللض٪اا   , ٙااقُقز

 .ؽَ  ما ثلٌَٞذز أوثللدل  ٩لً ثلضهٌح ما بل 
 

ماا  ( .5)ماا ثللاجهر   ( .)ما ثلا٦جب وثلاقٌر ( 1.)ما ثللجهر ( هـ)ومٞش ثلاقٌر     
ثلٗةقز ثلضااُيَز للا٦جب ثن  دجلاْذز لللدل  ثليٌ َضؾجوٍ همل  ثلنجٝا٨ للٞاٌَذز مذال    

َؾاخ أ  َٖاهو مقجّاخ ماجنىنٍ ماٌم٘      ملُى  ًَج  ّ٪ىهٌ ( 0)فْم ثللٚجًَ  
ل  دلَثولز ثللهاز دجللللداز دٚاقز ثٔماٌثً وماج صٞالا  ماا م٪لىماجس مٚىٙاجل أ          

  ثٔماٌثً  أو, لهاج ما هفجصٌ وّاؾٗس ثللدلا  وم٢جدقاز     م٪لىمجس ثٔمٌثً مْضنٌؽز
 .٩و وفقجل لل٪جٌَُ ومض٢لذجس وأفدجب ن٦جب ٌَٝذز ثلومل فٍ ثللللدزُأ
 

ِؼ١اس اٌّساعثح ػٓ ػاش٠ثح اٌاذخً ذدااٖ دٚس ِشاخاغ      أثش: اٌّثسث اٌثأٟ
 :اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

ٙوً م٪ُاجً ٝاٌَذز ثلاومل ٩اا ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا دجللللداز              
 دٖااك ( .01)فااٍ ثلاقااٌر  سوثلاايٌ َلدااا فٚااٌ أهوثفاا  بلااج ؽااج   ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز

صقوَو مض٢لذجس ثلقُجُ وثٔعذجس وثل٪اٌٛ وثٔفٚاجؿ للنٚا٘ ٝاٌَذز ثلاومل فاٍ       
 .ثلقىثةم ثللجلُز دقُظ ص٦هٌ د٪و  ثللٌبَ ثللجلٍ لللاٖكر ونضجةؼ أ٩لجلهج
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ً ( .01)ون٘ ثلل٪ُجً فاٍ ثلاقاٌثس ماا          ً ٩لاً  ( 001) إلا ثلهُتاز  ) زثِصُا  ثْماى
 :(هـ0.93 ,ز ثللجلُز لٌَٞذز ثلوملم٪ُجً ثللقجّذ ,ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

عذااجس مااج َقجدلاا  مااا ثلضااَثب فااٍ  إَؾااخ مُااجُ وثعذااجس مٚااٌوف ٝااٌَذز ثلااومل و   -
ومىث٩او ٝاٌَذز ثلاومل ثلل٪لاى       ْفداجب وفقجل  رفولدل فضٌر مجلُز ٩لً  منٚ٘

 .دهج

فااٍ ثلْاااز ثللجلُااز ثلضااٍ َااضم مٗلهااج ث٩ضلااجه   ثلااوملٝااٌَذز  منٚاا٘صااضم صْااىَز   -
٘ وصغذش أٌ فٌومجس دُا . ثلٌد٠ ثلاهجةٍ ٝاٌَذز ثلاومل وثلاٌد٠ ثلاهاجةٍ      منٚا

 .ثل٪جب ثللض٪لقز دجلضطٌُثس ثللقجّذُز وثٔفٚجؿوفه مض٢لذجس م٪ُجً ثل٪ٌٛ 

ثلٞااٌَذٍ للاٌومااجس ثللؤمضااز دااُا ٙااجفٍ ثلااومل ثللقجّااذٍ    ثلضااكعٌُ إعذااجسَؾااخ   -
 جبلا . ثلٌَٞذٍ ٩اومج صاٖك هايه ثلاٌوماجس بٞاٌثةخ همال مؤؽلاز      ثلوملوٙجفٍ 

َؾاخ ٩دااِ ٝاٌثةخ ثلااومل ثللؤؽلاز ثللْااؾلز وفقاجل ل٢ٌَقااز ثلضطُاٌ ثلٚااجفٍ فااٍ      
 .٩اومج ص٪دِ ثلاٌومجس ثللؤمضز ثللٌصذ٢ز دهج, ٌٝثةخ ثلومل ثللؤؽلز

بج  ماا ثللضىما٨    إىثَؾخ صقىَم ٌٝثةخ ثلومل ثللؤؽلز ثللوَاز هوًَجل لضقوَو مج   -
 ُاٌ ثللضىما٨ صقققهاج     بلاج َؾاخ ثّاضااجه ٝاٌثةخ ثلاومل ثللؤؽلاز ثللوَااز       . صقققهج

 .مٗ  ثلاضٌر ثللجلُز
 

 لٓ ااٌث٩ٛااٌٛ ثلذُجنااجس ثللجلُااز   أّاالىحم٪ُااجً ٝااٌَذز ثلااومل   دااُابلااج و       
ثلهُتااااز ) ثِصاااا٩ٍلااااً ثلاقااااى ( 008)و ( 009)و ( 000)ثلٞااااٌَذُز فااااٍ ثلاقااااٌثس 

 :(هـ0.93 ,م٪ُجً ثللقجّذز ثللجلُز لٌَٞذز ثلومل ,ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا
َؾخ ٩ٌٛ مٌٚوف ٌَٝذز ثلومل فٍ داو مْاضقل فاٍ مجةلاز ثلاومل د٪او دااىه         -

 .ثلنْجةٌ ثّٖضغاجةُز ومذل ٙجفٍ ثلومل أوثللدجّخ 

ٖل وماج ٖ َ٪ضذاٌ         َؾخ صذىَاخ ٝاٌثةخ ثلاومل ثللؤؽلاز      - داُا ماج َ٪ضذاٌ ماهاج مضاوثو
ٖل وفقااجل لضذىَااخ ثْٙااى  وثٖلضَثمااجس ثلضااٍ نٖااكس ٩اهااج ثلاٌومااجس ثللؤمضااز   مضااوثو

 .للٌصذ٢ز دهجث

َؾخ إؽٌث  مقجٙز دُا ٌٝثةخ ثلومل ثللؤؽلز ثللضوثولز وإ٥هجً ًٙاُو وثفاو     -
لهااج وباايلك إؽااٌث  مقجٙااز دااُا ٝااٌثةخ ثلااومل ثللؤؽلااز  ُااٌ ثللضوثولااز وإ٥هااجً 

 .ًُٙو وثفو لهج فٍ مجةلز ثللٌبَ ثللجلٍ
 

فاٍ   ٩اهاج  ثٔفٚاجؿ ثلضاٍ َؾاخ    ثْمىًم٪ُجً ٌَٝذز ثلومل ثلْ٪ىهٌ  دُاوبلج       
وفقاجل  ( 099)ثلاقاٌر   إلً( .00)ثلٌَٞذُز ما ثلاقٌر  لٓ ٌثٛثلقىثةم ثللجلُز ثلل٪ور 

 :(هـ0.93, ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا) صٍلّ
 .٩ا ثلُْجّز ثللقجّذُز ثللْضنومز لل٪جلؾز ٌَٝذز ثلومل ثٔفٚجؿ  -

 وثٔٝاااجفجسثلاضاااٌر  أو ٝاااٌَذز ثلاااومل فاااٍ  منٚااا٩٘اااا ًٙاااُو  ثٔفٚاااجؿ  -
 .ثلاضٌر  مٌوثّٖضذ٪جهثس ثلضٍ صلش مٗ  ثلاضٌر وًُٙو 

ثٔفٚجؿ ٩ا مذل  ثلٌد٠ ثلاهجةٍ ثلل٪ضلو لدال فضاٌر ومذاجل  ثلاٌوماجس دُاا  وداُا         -
 .منٚ٘ ٌَٝذز ثلومل لضلك ثلاضٌر وملن٘ ٩ا ١ذُ٪ز هيه ثلاٌومجس
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ثٔفٚجؿ ٩ا ثلْاىثس ثلضٍ لام صاٌد٠ ٩اهاج ٝاٌَذز ثلاومل ًد٢اجل نهجةُاجل وأّاذجح           -
دُا ثلؾهز ثلٌَٞذُز وثللاٖكر  –إ  وؽو  -ىلك وثلؾهز ثلل٪ٌوٛ ٩لُهج ثلنٗف 

 .وثللذل  مقل ثلنٗف( ثلل.....,لؾاز ث٩ٖضٌثٛ)

ثٔفٚجؿ ٩ا منٚ٘ ٌَٝذز ثلومل لللاٖاكر ثلضجد٪از ثلايٌ ثلضَماش دا  ثللاٖاكر         -
 .ل٢ٌُْرثل

 .ثٔفٚجؿ ٩ا ثللَثَج وثٖلضَثمجس ثللٌصذ٢ز ددل نى٧ ما أنىث٧ فقىو ثلللدُز  -

ثٔفٚااجؿ ٩ااا أنااىث٧ ثلاٌومااجس ثلوثةلااز دااُا ٙااجفٍ ثلااومل ثللقجّااذٍ وٙااجفٍ        -
 .ثلومل ثلٌَٞذٍ

ثٔفٚااجؿ ٩ااا أنااىث٧ ثلاٌومااجس ثللؤمضااز دااُا ٙااجفٍ ثلااومل ثللقجّااذٍ وٙااجفٍ       -
 .اضٌرثلومل ثلٌَٞذٍ ثلضٍ نٖكس مٗ  ثل

ثللاج    ًأُوفاٍ فجلاز صلضا٨    . ثٔفٚجؿ ٩اا أَاز إ٩ااج ثس صقٚال ٩لُهاج ثللاٖاكر        -
 :ثْؽاذٍ دئ٩اج  ٌَٝذٍ َؾخ أ  َضٞلا ثٔفٚجؿ مج َلٍ

  ٍأّجُ ث٩ٔاج  ثلٌَٞذ. 

  فضٌر ث٩ٔاج  ثلٌَٞذٍ وثللور ثللضذقُز ماهج. 

       ثلاضااٌر ٙااجفٍ ثلااومل ثلٞااٌَذٍ ماااي دوثَااز فضااٌر ث٩ٔاااج  ثلٞااٌَذٍ فضااً نهجَااز
 .ثلقجلُز

 

وَااٌي ثلذجفااظ أهلُااز م٪ُااجً ٝااٌَذز ثلااومل فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز           
ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح     

 صؾااخ للج لهج ما أماىً هجماز فاٍ ١ٌَقاز ثل٪اٌٛ وثٔفٚاجؿ صْاج٩و فاٍ         , ثلٌَٞذٍ
ٍ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ مااا مذاال مٌثؽاا٨ ث   دٖااك  ثلضكبااو مااا ثلضااَثب   , لقْااجدجس  ثلنااجًؽ

إى أ  ثللدل  ماا  , ج مضىثفقز لاقٌثس ثلل٪ُجًوأنه, ثللدل  ثلقُجب دهج فٍ مىثةل  ثللجلُز
 وفُااظ أ , ثلضهااٌح و٩ااوب ثٔفٚااجؿ ٩ااا ثللْااضققجس ثلٞااٌَذُز إلاا١ًذُ٪ضاا  ثللؾااى  

ر مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ َ٪ضذااٌ فلقااز وٙاال مااج دااُا ثللدلاا  ومٚاالقز ثلَبااج       
وثلومل َ٪ٍَ فُهج عقض  دجلٖدل ثلل٢لىح فٍ فجلز ثلضكبو ما ص٢ذُه ؽل٨ُ ث٩ٖضذجًثس 

فُلاااج َنااا٘ إ٩اااوثه ثلذُجناااجس ثللجلُاااز  ثلا٦جمُاااز وثلل٪اااجٌَُ ثللهاُاااز دجلٖااادل ثلٚاااقُـ
ومٌثؽ٪ضهج وفقجل لل٪اجٌَُ ثللقجّاذز ثللجلُاز وثللٌثؽ٪از ثلٚاجهًر ماا ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز         

 .لدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَزلللقجّذُا ثلقجنىنُُا دجللل
 

ٓ   أثاش ِؼ١ااس  : اٌّثساث اٌثاٌاث   ٌغااش ِغال١ٌٛح اٌّشاخاغ ذدااٖ ا    اٌّشاخؼاح ػا
 :ٌردٕة ِٓ اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟػٕذ ِشاخؼح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح 

هوف ثللٌثؽ٨ ما فق٘ ثلقىثةم ثللجلُز ١ذقجل لل٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثللض٪اجًف ٩لُهاج        
ثللجلُز ص٦هاٌ د٪وثلاز ثللٌباَ ثللاجلٍ ونضاجةؼ      هى صدىَا ًأٌ دٖك  مج إىث بجنش ثلقىثةم 

ًف ٩لُهاااج ث٩ْلااج  وثلضطُااٌثس فاااٍ ثللٌبااَ ثللاااجلٍ وفقااجل للذااجها ثللقجّاااذز ثللض٪ااج      
  ئن  ١ذقجل لل٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثللض٪جًف ٩لُهاج فا  ئودجلضجلٍ ف ,وثلل٢ذقز ٩لً أِّ عجدضز

لُااز مااا مْااتىلُز مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ فااووه ثلقُااىه ثلضااٍ صاٌٝااهج ٩ل       
صن٠ُ٢ فقٚ  للذقظ ٩ا ثْم٢ج  وثلطأ ثلايٌ ماو َداى      : ثللٌثؽ٪ز د٢ذُ٪ضهج وهٍ
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         َذااااي  فااااٍ ٩للاااا  ثل٪اجَااااز وثللهااااجًرأعااااٌ ؽااااىهٌٌ ٩لااااً ثلقااااىثةم ثللجلُااااز وألاااا  
 (.هـ.0.0, مٌُٞ)
 

وَٗف٤ أ  بللز ثلذقظ ٩اا ثلطأ وثْم٢اج  صنضلا  ٩اا بللاز ثبضٖاجف ثلطأ              
نا  َؾاخ   ئن  ٩او مُاجب ثللٌثؽا٨ دضن٢ا٠ُ ٩للُاز ثللٌثؽ٪از ف     أفجلذقظ م٪اجه . وثْم٢ج 

وَااضم صققااه دقااظ مٌثؽاا٨   . ٩لُاا  أ  َدااى  مااوًبجل ٖفضلااج  وؽااىه  اأ أو أم٢ااج     
ثلقُجب دائؽٌث ثس ثللٌثؽ٪از ثلضاٍ     ,ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ ٩ا ثْم٢ج  ثلؾىهٌَز وثلطٔ

    جلُاااز ص٪ضذاااٌ فاااٍ ًأَااا  ماجّاااذز ١ذقاااجل ل٦اااٌوف ثلقاااج  لضداااىَا ًأٌ فاااٍ ثلقاااىثةم ثلل      
 (.هـ0.12, دج٩ًُْ ومقلو)
 

و٦َهٌ هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ثبضٖجف ثلطٔ وثلضقٌٌَ ٩ا  َ٪و ماا      
مااااااااا مااااااااومجصهم   ثللْااااااااضاُوَاثْمااااااااىً ثلقجدلااااااااز للؾااااااااو  دااااااااُا ثللهاُااااااااُا و    

(Cooper&Barkoczy, 1994). 
 

هايث   ئنهاج  دو٩لُ  ؽاج  هوً ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا فاٍ ثلضٚاوٌ             
ثلؾااو  وإٍثلااز ثلطلااىٛ ثللض٪لااه فااٍ هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ثبضٖااجف  

لضقااوٌَه ثلٖنٚااٍ فااٍ ثلقداام ٩لااً باجَااز , ثلطاأ وثلضقٌَااٌ ٩ااا  فااٍ ن٢ااجو ثّااضنوثم 
ثل٪ااٌٛ وثٔفٚااجؿ و٩وثلااز مااج ص٦هااٌه ثلقااىثةم ثللجلُااز مااا صٚااىًثس فااى  ثللٌبااَ    

دئٙاوثً لؾااز   وىلاك  , اٖلس مقل ثللٌثؽ٪از ثللجلٍ ونضجةؼ ث٩ْلج  وثلضوفه ثلاقوٌ للل
لل٪ُجً مْاتىلُز ثللٌثؽا٨ صؾاجه ثلطأ ٩ااو مٌثؽ٪از ثلقاىثةم ثللجلُاز         , م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز

       ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ) دضقوَااو أهااوثف ثلل٪ُااجً( 018)فااٍ ثلاقااٌر  وثلاايٌ ؽااج 
م٪ُاااااجً مْاااااتىلُز ثللٌثؽااااا٨ صؾاااااجه ثلطااااأ ٩ااااااو مٌثؽ٪اااااز ثلقاااااىثةم                     ,ثلقاااااجنىنُُا

 :وهٍ (هـ0.80 ,ثللجلُز
صقوَاااو ثللض٢لذاااجس وصاااىفٌُ ثًٕٔاااجهثس ثلضاااٍ َض٪اااُا ٩لاااً ثللٌثؽااا٨ ثٖلضاااَثب           -

وفااه , وثّٖضٌٕااجه دهااج للىفااج  دلْااتىلُض  صؾااجه ثلطاأ ٩اااو مٌثؽ٪ااز مااىثةم مجلُااز    
 .م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثللض٪جًف ٩لُهج

 
 :بجِصٍ مٚجة٘ ثلطٔ دضقوَو( .01) جلاقٌرد وؽج      
 .م٢ك أو, دْذخ  ٔ إمج, صاٖك ثلذُجنجس  ٌُ ثلٚقُقز ثللهلز فٍ ثلقىثةم ثللجلُز  -0

ُ باج  ثلضٚاٌف    إىثهى مج , وثل٪جمل ثلٌةُِ فٍ ثلضلَُُ دُا ثلطٔ وثلن٢ك  ثّْاج
 .دوو  ٩لو أو, مو صم ٩ا ٩لو, وؽىه دُجنجس  ٌُ ٙقُقز مهلز إلً أهيثليٌ 

إٖ أ  ماج َهام ثللٌثؽا٨    , َ٪و ماهىماجل مجنىنُاجل فٞاجٝاجل   , ما أ  ثلطٔ ٩لً ثلٌ م  -9
هااى ثلطاأ ثلاايٌ َاااضؼ ٩ااا  وؽااىه دُجنااجس  ُااٌ ٙااقُقز  , ْ ااٌثٛ هاايث ثلل٪ُااجً

وَىؽااو نى٩ااج  مااا ثلذُجنااجس  ُااٌ ثلٚااقُقز ثللهلااز     . مهلااز فااٍ ثلقااىثةم ثللجلُااز  
 :َهلج  ثللٌثؽ٨ وهٍ, ثللض٪لور

 .نجصؾز ٩ا صقجًٌَ مجلُز مٞللز,  ٌُ ٙقُقز مهلزدُجنجس   -

 .نجصؾز ٩ا إّج ر ثّضنوثب ثْٙى , دُجنجس  ٌُ ٙقُقز مهلز  -
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دلْاااتىلُز مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس   ( 012)إلاااً ( .01)بلاااج نٚاااش ثلاقاااٌثس ماااا         
 :ثلنجًؽٍ صؾجه ثلطٔ فٍ ثِصٍ

ل٪ااجٌَُ وفقااجل ل, ثللٌثؽ٪اازَؾااخ ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ ثلقُااجب د٪للُااز     -
وهى مْتى  ٩ا ثلضىٙل إلً صكبُو م٪قى  دٖك  ملاى  . ثللٌثؽ٪ز ثللض٪جًف ٩لُهج
ّاىث  باج  ّاذذهج    , ما أٌ دُجنجس  ُاٌ ٙاقُقز مهلاز   , ثلقىثةم ثللجلُز فٍ مؾللهج

فائ  هااجد م٢اٌثل ٖ    , ون٦اٌثل للقاووه ثللٍٗماز ل٪للُاز ثللٌثؽ٪از     . ثلطٔ أو ثلن٢ك
ُجناجس  ُاٌ ثلٚاقُقز ثللهلاز ثللٌصذ٢از      َضلغال فاٍ أ  د٪ٞاج ماا ثلذ    , َلدا صؾاذا  

فضااً ٩لااً ثلااٌ م مااا صن٢اا٠ُ وأهث  ٩للُااز   , ٖ َلدااا ثبضٖااجفهج, دااجلقىثةم ثللجلُااز
 .ووفقجل لل٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثللض٪جًف ٩لُهج, ثللٌثؽ٪ز دٖدل مٗةم

 
ٔ       إ  م٢ٌ ٩وب   - هاى أبذاٌ ماا    , ثبضٖاجف دُجناجس  ُاٌ ٙاقُقز مهلاز دْاذخ ثلطا

 أ ىلاك دْاذخ   . نجصؾاز ٩اا م٢اك   , دُجنجس  ٌُ ٙاقُقز مهلاز   ثبضٖجفم٢ٌ ٩وب 
: مغاال, إماجةاا ثلطاأ مااو َااضم فُجبضاا  وثلضن٢اا٠ُ لاا  دٖاادل م٪قااو ومااا٦م دهااوف         

ص٪لاو صقاوَم م٢جداجس صلغُال مج١تاز       أو, ٩اوب ثلضْاؾُل ثللض٪لاو لل٪للُاجس    , ثلضَوٌَ
ٌ  لٕمااج  صلاك ثللقاجوٖس   : مغال . للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ صؾ٪ال ماا   , وثلضْاض

فهاايث ثلضىث١ااؤ َؾ٪اال مٌثؽاا٨  . مااج ثمضٌنااش دضىث١ااؤ  إىثمجٙااز , ثلٚاا٪خ ثبضٖااجفهج
وهاى فاٍ   , هاى هلُال مقاا٨    إلُا  ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ ٩لاً ماج٩از داك  ثلاولُل ثللقاوب      

 .هلُل  ٌُ ٙقُـ ثْمٌفقُقز 

 
ٔ    إ   - صضىماا  ٩لااً ٩ااور  , مااوًر مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ ٩لااً ثبضٖااجف ثلطاا

هًؽاز  , موي صدٌثً ون٢جو ثلض٩ٗاخ , صدخ ثلطٔمهجًر ودٌث٩ز مٌ: مغل, ٩ىثمل
وماَلاز  , ثلقؾم ثلاْذٍ لللذجل  ثلاٌهَاز ثلضاٍ صام ثلض٩ٗاخ فُهاج     , ثلضىث١ؤ ثللىؽىهر

ٍ  ثْفٌثههؤٖ   و٩لاً ثلاٌ م ماا ماوًر ثللٌثؽا٨      . ثللضى١ًُا فٍ ثلهُدل ثلضا٦ُلا
     ٔ ثناا  َٚاا٪خ ٩لااً مٌثؽااا٨     إٖ, ٩لااً صقوَااو ثلاااٌٗ ثللقضللااز ًٖصداااجح ثلطاا

ثلضااٍ , بجنااش ثلذُجنااجس  ُااٌ ثلٚااقُقز ثللهلااز  إىثس ثلنااجًؽٍ صقوَااو مااج  ثلقْااجدج
 .ثلن٢ك أوهٍ دْذخ ثلطٔ , مغل ثلضقوٌَثس ثللقجّذُز, ثلٖنُٚز دجْفدجبصض٪له 

 
فاائ  م٢ااٌ ٩ااوب ثبضٖااجف مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ      , ٩ااٗور ٩لااً مااج ّااذه    -

ا م٢اٌ  َداى  ثبذاٌ ما   , دْاذخ  أ ثًصدذضا  ثٔهثًر   , لذُجنجس  ٌُ ٙقُقز مهلز
ىلاك دْاذخ أ    , دْاذخ  أ ثللاى٥اُا   , ٩وب ثبضٖجف دُجنجس  ٌُ ٙقُقز مهلاز 

ّاىث   , ثٔهثًر هٍ هثةلجل فٍ مىما٨ َلداهاج ماا ثلض٩ٗاخ فاٍ ثلْاؾٗس ثللقجّاذُز       
أو صن٢اااٍ , و٩اااٌٛ م٪لىماااجس مجلُاااز مٞاااللز, أو  ُاااٌ مذجٕاااٌ, دٖااادل مذجٕاااٌ

 .اثٔؽٌث ثس ثلٌمجدُز ثللٚللز للا٨  ٔ ملجعل ما مى٥اُا  مٌَ

 
٦َل فاٍ فجلاز ماا ثلٖاك      أ َؾخ ٩لً ثللٌثؽ٨ , ثلل٪قى  ثلضكبُوللقٚى  ٩لً   -

 ثٔهثًروأ  َكمااي فااٍ ث٩ٖضذااجً ثفضلااج  صن٢ااٍ   , ثللهاااٍ مااٗ  ٩للُااز ثللٌثؽ٪ااز 
ثللٌثؽ٪از ثلا٪جلاز فاٍ     إؽاٌث ثس  أ وأ  َدى  ٩لً َقُا ما , ثلٌمجدُز لٕؽٌث ثس
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ٔ فااٍ ثبضٖااجف ث  مااو ٖ صدااى  ف٪جلااز     ثْم٢ااج  ثبضٖااجف  إ  ثللض٢لذااجس ثلضااٍ   . لطاا
مااو صاام وٝاا٪هج للْااج٩ور مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ , َاٌٝااهج هاايث ثلل٪ُااجً

دْاذخ ثلطأ وصٚالُم    , صقوَو وصقىَم مناج١ٌ وؽاىه دُجناجس  ُاٌ ٙاقُقز مهلاز      
 .ثٔؽٌث ثس ثلٍٗمز ٖبضٖجف ىلك

 
٩لااً مااج ( 001)وصضلغاال أهااوثف مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ داااج ل ٩لااً ثلاقااٌر       
 :َلٍ
, صقوَو وصقاىَم مناج١ٌ ثفضاىث  ثلقاىثةم ثللجلُاز ٩لاً دُجناجس  ُاٌ ٙاقُقز مهلاز            -

 .نجصؾز ٩ا ثلطٔ

ثلقٚااى  ٩لااً أهلااز مٌثؽ٪ااز بجفُااز ومٗةلااز لللنااج١ٌ ثلْااجده صقااوٌَهج دٖااك           -
نجصؾز ٩ا  ٔ ماا ماٗ    , ُجنجس  ٌُ ٙقُقز مهلزثفضىث  ثلقىثةم ثللجلُز ٩لً د

 .صٚلُم وصااُي ثٔؽٌث ثس ثللاجّذز ثلىثؽخ ثلقُجب دهج

 .أو  ٔ مقضلل فووع , ثصنجى ثٔؽٌث ثس ثللاجّذز ٩او فووط  ٔ  -
  
 

ِذٜ فاػ١ٍح إٌظااَ اٌؼاش٠ثٟ ٚالئسراٗ اٌرٕف١ز٠اح ٚأٔظّاح      : اٌّثسث اٌشاتغ 
اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ ٌردٕاااة ِظاااٍسح اٌضوااااج ٚاٌاااذخً ذدااااٖ دٚس ِشاخاااغ 

 .اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
صٞااالا ن٦اااجب ٝاااٌَذز ثلاااومل دجللللداااز ثل٪ٌدُاااز ثلْااا٪ىهَز ثل٪وَاااو ماااا ثللَثَاااج         

    ثلٞاااٌَذُز ثللذجٕاااٌر و ُاااٌ ثللذجٕاااٌر دهاااوف إَؾاااجه مااااجك مٗةااام لّٗاااضغلجً فاااٍ         
وص٪ََااَ هوً ثلق٢ااج٧ ثلنااجٗ فااٍ ثلضالُااز    , وؽاايح ثّٖااضغلجًثس ثْؽاذُااز  , ثللللدااز

وماااا أهااام ّااالجس ثلا٦اااجب  , ثٖمضٚاااجهَز فاااٍ ٝاااى  ثللْاااضؾوثس ثللقلُاااز وثل٪جللُاااز  
 :ثلٌَٞذٍ ثلؾوَو مج َلٍ

 .ثلىٝىؿ وثلٖاجفُز فٍ صقوَو وثؽذجس وفقىو ثللدل  وثللٚلقز  -0

 .ثْمىث  ًؤوٌَُٝذُز نْذُز م٪ضولز لؾيح  دكّ٪جً ثْمي  -9

 .مجب لاضٌر  ٌُ مقوهرثلْلجؿ دضٌفُل ثلنْجةٌ لٓ  -8

 .لٓٙى وثّٖضهٗد ثلل٪ؾل , ثّضهٗد ثللؾلى٩جس أّلىحثّضنوثب   -.

 .ثلٌد٠ ثليثصٍ أّلىحث٩ضلجه   -5

 .مٌر فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز ْو ٌَٝذز ثّٖضق٢ج٧  إمٌثً  -.

 إؽاٌث ثس ثلضقٚاُل وثٖلضاَثب فُاظ صٞالا ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ ثلؾوَاو          لُاز صا٪ُل   -.
 ٍ ثلٞاااٌَذُز فاااٍ  ًثسثٔماااٌثو٩اااوب صقاااوَم , وثٝاااقز للدجفقاااز ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذ

 .مىث٩ُوهج

مٚالقز ثلَباجر   ) ماٌر  ْو هَىث  ثلل٦جلم  أمجبفه ثللدل  فٍ ثّٖضتاجف  إمٌثً  -3
 (.هـ0.95, ا٦جب ٌَٝذز ثلومللثلض٪ٌَاُز ثس ثلاٌٖ, وثلومل

 
ؽل إلَثب ثللدلاُا دجلضقُاو دجللض٢لذاجس ثلا٦جمُاز وثلقاو ماا فاجٖس ثلضهاٌح        أوما      

ماا ثللاجهر   ( 8)ماا ثلا٦اجب وثلاقاٌر    ( 8.)ما ثللجهر ( ح)ثلٌَٞذٍ فقو ألَمش ثلاقٌر 
لللٚاالقز ثلقااه فااٍ ثلااٌد٠ ثلٞااٌَذٍ ٩لااً    دااك مااا ثلٗةقااز ثلضااُيَااز للا٦ااجب  ( .0)
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ل٦اٌوف ثللٌصذ٢از داجللدل  فاٍ ثلقاجٖس      ثللدل  دجّْلىح ثلضقوٌٌَ وفقجل للققجةه وث
 :(ب.911, ثلٗةقز ثلضااُيَز لا٦جب ٌَٝذز ثلومل) زثِصُ
 إماٌثًه ثلٌَٞذٍ فٍ مى٩وه ثلا٦جمٍ وفٍ فجلز صقوَل   إمٌثًه٩وب صقوَم ثللدل    -0

هفاجصٌ وّاؾٗس ن٦جمُاز د٪او ثنضهاج        إلًثلٌَٞذٍ وبيلك مىثةل  ثللومقز ثللْضاور 
ٌ    ثًإٙاو ثللى٩و ثلا٦اجمٍ ومذال    ً َقاه لهاج مذاى     , ثللٚالقز للاٌد٠ ثلضقاوٌَ  إماٌث

ماا٨ صىؽااخ ثلطٌثمااجس ثلضااٍ صْااضقه , ثللضذ٪ااز لٕؽااٌث ثسثللدلاا  وم٪جلؾضاا  وفقااجل 
 .٩لُ  ن٦جمجل

٩وب مْاك فْاجدجس وهفاجصٌ وّاؾٗس همُقاز هثمال ثللللداز ص٪داِ فقُقاز ووثما٨             -9
 .٩للُجس ثللدل 

 .دلىؽخ مْضاوثس عذىصُز٩وب صلدا ثللدل  ما إعذجس ٙقز م٪لىمجس ثٔمٌثً   -8

٩وب ثلضقُو دجلٖدل وثلالجىػ وثل٢ٌَقز ثلل٢لىدز فٍ هفجصٌه وّؾٗص  وفقجل للاج هاى     -.
 .مقوه فٍ ن٦جب ثلوفجصٌ ثلضؾجًَز

مْااك ثلااوفجصٌ وثلْااؾٗس دطُااٌ ثللطااز ثل٪ٌدُااز فااٍ فجلااز إم٢ااجً ثللدلاا  بضجدُااجل        -5
 .كدضٌؽلضهج لل٪ٌدُز مٗ  مهلز صقوههج ثللٚلقز و٩وب صقُوه ديل

 

  أ٢٩ً مٚلقز ثلَباجر وثلاومل مؾلى٩از ماا     دكنوما مَثَج ن٦جب ٌَٝذز ثلومل        
         ن٦ااااجب ٝااااٌَذز  ) ثِصااااٍثلققااااىو فااااٍ مدجفقااااز ثلضهااااٌح ثلٞااااٌَذٍ وصضلغاااال فااااٍ      

 :(هـ0.95, ثلومل
 
 :زك سفغ اٌّظشٚف  -0

َقه لللٚلقز ًفاٜ    دكنما ن٦جب ٌَٝذز ثلومل ( 53) ما ثللجهر ( ح)وفقجل للاقٌر 
٩ؾَ ثللدل  هو  ّاذخ م٪قاى  ٩اا صقاوَم ثللْاضاو ثلناجٗ        إىثصقلُل أٌ مٌٚوف 

ماا ثللاجهر   ( 8)ثلاقاٌر   وأٝاجفش  ,ثلقٌثةا ثللؤَور لٚاقز ثلل٢جلذاز دا     أودجللٌٚوف 
ٙاقز ماج وًه فاٍ     إعذاجس ٩اخ    داك  ما ثلٗةقز ثلضااُيَز لا٦جب ٌَٝذز ثلومل ( .5)

وفاٍ  , صقا٨ ٩لاً ثللدلا     أماٌي دُجناجس   وأٌٌٚوفجس وم إٌَثهثسثللدل  ما  إمٌثً
َؾاىٍ للٚالقز ثلَباجر وثلاومل     , فجلز ٩وب صلدا  ما إعذجس ٙقز مج وًه فٍ إمٌثًه

ثلقُااجب دااٌد٠  أو٩ااوب إؽااجٍر ثللٚااٌوف ثلاايٌ ٖ َااضم إعذااجس ٙااقض  مااا مذاال ثللدلاا    
صقوٌٌَ وفقجل لىؽهز ن٦اٌ ثللٚالقز فاٍ ٝاى  ثل٦اٌوف وثلققاجةه ثللٌصذ٢از دجلقجلاز         

 .وثلل٪لىمجس ثللضجفز لللٚلقز
 

 :زك اإلؿالع  -9

ً ( 0)ماا ثلا٦اجب وثلاقاٌثس ماا     ( 0.)ما ثللاجهر  ( ح)وفقجل للاقٌر  ماا ثللاجهر   ( .) إلا
َؾااىٍ للااى٥اٍ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل فااه     , مااا ثلٗةقااز ثلضااُيَااز للا٦ااجب   ( 52)

َذااٌها ٩لااً ٙااقز  أ مااج مااا ٕااكن   للااوي ثللدلاااُا ولااوي  ُااٌهم ٩لااً باا ث١ٔا٧ٗ 
 ً ً وهايث َض٢لااخ فقاا٘  , ثللدلاا  ماا ٩وماا   إماٌث ّااج٩جس  أعاااج ثللدلاا  مُاوثنُجل   إماٌث

٩لاااً ثلاااوفجصٌ وثلْاااؾٗس    وث١ٔااا٧ٗمقاااٌه  إلاااًثل٪لااال ثلٌّااالُز وىلاااك دجٖنضقاااج    
 .وثللْضاوثس ثللؤَور لذاىه ثلقْجدجس وثلذُجنجس ثلضٍ مومش لللٚلقز ثلضٍ َقضا٤ دهج
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 :زك اٌّظٍسح فٟ اٌّؼٍِٛاخ  -8

ماا ثلٗةقاز ثلضااُيَاز للا٦اجب َؾاخ صَوَاو       ( 53)ما ثلا٦اجب وثللاجهر   ( 0.)وفقجل لللجهر 
 :وفه ثلٞىثد٠ ثلضجلُز ثّْجُّزثللٚلقز دجلل٪لىمجس 

دلج فٍ ىلك ثلؾهجس ثلقدىمُاز وثللؤّْاجس   , ث٩ٖضذجًَُا أو ُ٪ُُاثل٢ذ ثْٕنجٗ -
م٪لىمااجس مٌصذ٢ااز دجلٞااٌَذز    دااكٌوثلهُتااجس ثل٪جمااز ملَمااى  دضَوَااو ثللٚاالقز    

دلااج فااٍ ىلااك   , ثلٞااٌَذز ثلااىثًهر فااٍ هاايث ثلا٦ااجب    ْ ااٌثٛوص٢لذهااج ثللٚاالقز  
٘ ثلل٪لىمجس ٩ا ٩قىه ثللقجوٖس وثلنومجس وثلضىًَوثس ثلضٍ صذٌب ما٨ أٌ    ٕان

ص٪وَٗس ص٢ٌأ ٩لاً صلاك ثل٪قاىه ماٗ  فضاٌر ٖ صضؾاجوٍ        وأٌ, ما ثلق٢ج٧ ثلنجٗ
         ٪ااااوَل ٢َااااٌأ ٩لااااً  وباااايلك ٩اااااو أٌ ص , مااااا صااااجًَل صىمُاااا٨ ثل٪قااااو   إٔااااهٌ( 8)

صضٞااالا ثّااام و٩ااااىث  بااال ماااا ١ٌفاااٍ ثل٪قاااو ومىٝاااى٧ ثل٪قاااو ومُلضااا    , ثل٪قاااو
بلاج أ  ٩لاً صلاك ثلؾهاجس إم٢اجً      . وٌٕو١  ثللجلُاز وصاجًَل داو  صااُايه وثنضهجةا      

ثللٚلقز دضجًَل ثلضىم  ٩ا صااُي ثل٪قو ّاىث  باج  دْاذخ ٥اٌوف ثلقاىر ثلقاجهٌر       
ومج َضٌصخ لدل ما ١ٌفاٍ ثل٪قاو ماا فقاىو لاوي ثل٢اٌف       , ٌيأم أّذجحأو ٌْ 

وَقاه لللٚالقز   , َىمجل ما صجًَل ثلضىما  ( 81)ثِمٌ نضُؾز ثلضىم  وىلك مٗ  
 .ثل٪قو نْنز١لخ 

ث٩ٖضذاااجًَُا ثللااااىٟ دهااام  أو اثل٢ذُ٪ُاااُ ثْٕااانجٗفاااو أمااال دهااايث ثٖلضاااَثب أ إىث -
ً  أومْتىلُز صَوَاو ثللٚالقز داجلل٢لىح     ٖل   , دضاجًَل ثلضىما    ثْم٢اج َداى  مْاتى

 ٌثماجس   أٌ و, دجلضٞجما م٨ ثللدل  ٩ا أٌ م٢جلذز ٌَٝذُز صْضقه ٩لً ثل٪قو
 .ٌَٝذُز صضىؽخ ٩لُ 

 
   :خالي اٌّذج إٌظا١ِح اإلػافٟزك اٌفسض ٚاٌشتؾ   -.

َؾىٍ لللٚلقز صٚقُـ وص٪وَل ثلٌَٞذز ثللذُاز فاٍ  ( 9.)ما ثللجهر ( أ)وفقجل للاقٌر 
ولهااج ثلقااه فااٍ إؽااٌث  ثلااٌد٠   , ٪لهااج مضىثفقااز ماا٨ أفدااجب هاايث ثلا٦ااجب   ثٔمااٌثً دلااج َؾ 

ماا ثلا٦ااجب  ( 5.)ماا ثللاجهر   ( أ)ووفقااجل للاقاٌر  . ثلٞاٌَذٍ إىث لام َقاوب ثللدلا  إماٌثًه     
ّااىثس  ( 5)َقه لللٚلقز دئٕا٪جً مْاذخ إؽاٌث  أو ص٪اوَل ثلاٌد٠ ثلٞاٌَذٍ ماٗ         

بلاج َقاه لهاج    , از ثلٞاٌَذُز ما نهجَز ثْؽل ثللقوه لضقوَم ثٔمٌثً ثلٌَٞذٍ ٩اا ثلْا  
وهااى مااج َ٪اااٍ أ  ثٔمااٌثً     ,ىلااك فااٍ أٌ ومااش إىث وثفااه ثللدلاا  م٢ُااجل ٩لااً ىلااك      

ٖل ماا ثللٚالقز إىث مٞاً ٩لاً صقوَلا         ّااىثس هو  صلقاٍ   ( 5)ثلٌَٞذٍ َ٪ضذٌ مقذاى
 .ثللدل  إٕ٪جًثل ما ثللٚلقز دٖكن 

 
ًداا٠  إؽااٌث مااا ثلا٦ااجب َؾااىٍ لللٚاالقز    ( 9.)مااا ثللااجهر  ( ػ)ووفقااجل للاقااٌر       

ثلٞاٌَذز ثلضاٍ مذلضهاج فاٍ ثلْاجده  ُاٌ        داك  ثصٞـ لللٚالقز   إىث٩لً ثللدل   إٝجفٍ
وَقااه لللدلاا   , ومذًٌثصاا  ثٔٝااجفٍوصٖاا٪ٌ ثللٚاالقز ثللدلاا  دااجلٌد٠    , ٙااقُقز

    ٛ مااا ( 01)ثلاقااٌر  وصٞاُ  . ث٩ٖضاٌثٛ ٩لُاا  وفقاجل للااج صقٞاٍ داا  مىث٩او ث٩ٖضااٌث
ناا  َؾااىٍ لللٚاالقز صٚااقُـ ثلن٢ااك فااٍ   أمااا ثلٗةقااز ثلضااُيَااز للا٦ااجب  ( 52)ثللااجهر 

ثْؽال ثللقاوه لضقاوَم ثٔماٌثً     ّااىثس ماا نهجَاز    ( 5)ص٢ذُه ثلا٦جب وثلض٪لُلجس ماٗ   
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أو إىث صام ثبضٖاجفهج ماا    , ثلٌَٞذٍ ٩ا ثلْااز ثلٞاٌَذُز دااج  ٩لاً ١لاخ ماا ثللدلا        
 .ثلٌمجدُز ما ثلؾهجس أوثللٚلقز 

 
َقه لللٚلقز إؽٌث  أو ص٪وَل ثلاٌد٠ ماٗ    ( 5.)ما ثللجهر ( ح)ووفقجل للاقٌر       

ّاىثس ما نهجَز ثْؽل ثللقوه لضقاوَم ثٔماٌثً ثلٞاٌَذٍ ٩اا ثلْااز ثلٞاٌَذُز       ( 01)
إىث لاام َقااوب ثللدلاا  إمااٌثًه ثلٞااٌَذٍ أو إىث صذااُا أ  ثٔمااٌثً  ُااٌ بجماال أو  ُااٌ         

مااا ( 52)مااا ثللااجهر  ( 2)وصٞااُ  ثلاقااٌر  . ثلٞااٌَذزٙااقُـ دقٚااو ثلضهااٌح مااا    
( 01)ن  َؾاىٍ صٚاقُـ ثْم٢اج  ثللقجّاذُز وثللجهَاز ماٗ        أثلٗةقز ثلضااُيَز للا٦جب 

ّاىثس ما نهجَاز ثْؽال ثللقاوه لضقاوَم ثٔماٌثً ثلٞاٌَذٍ ٩اا ثلْااز ثلٞاٌَذُز دااج            
وَقٚااو , دُاازأو إىث صاام ثبضٖااجفهج مااا ثللٚاالقز أو ثلؾهااجس ثلٌمج , ٩لااً ١لااخ ثللدلاا 

ثْم٢ااج  ثلاجصؾااز ٩ااا إفااوي ثل٪للُااجس ثلقْااجدُز مغاال    , م٢ااج  ثلقْااجدُز وثللجهَااز دجْ
أو ثلاجصؾااز ٩ااا وٝاا٨ ًماام م٢ااك مدااج  ثلااٌمم    ( ثلقْاالز, ثلٞااٌح, ثل٢ااٌؿ, ثلؾلاا٨)

 .أو مج ٕجد  ىلك, ثلٚقُـ
 

 :زك ِىافسح اٌردٕة اٌؼش٠ثٟ  -5

فٍ ثلطجلخ َضم صاجهٌ أو صؾاخ ثلٌَٞذز د٢ٌو مٌٖو٩ز وىلك ٩ااومج َْا٪ً ثللدلا     
ثلااضنل٘ مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز دكّاالىح ٖ َا٢ااىٌ ٩لااً منجلاااز ْفدااجب ثلا٦ااجب           إلااً

ما ثلا٦اجب وٝا٪ش   ( 8.)ما ثللجهر ( ٍ, و, هـ, أ)وم٨ ىلك فج  ثلاقٌثس , ثلٌَٞذٍ
 .ٌٖو٧إؽٌث ثس للدجفقز ثلضؾاخ ثلٌَٞذٍ وث٩ضذٌص   ٌُ م

  
 (:ػش٠ثح االعرمـاع)زك اعرمـاع اٌؼش٠ثح ِٓ إٌّثغ   -.

ماا ثلا٦اجب فدال ٕان٘ ١ذُ٪اٍ  ُاٌ       ( 1.)ما ثللاجهر  ( ػ, أ)وفقجل للقضًٞ ثلاقٌثس 
 ُااٌ مقااُم لاا  ماٖااكر هثةلااز فااٍ     أوث٩ضذااجًٌ مقااُم   أوّاا٪ىهٌ مقااُم َلااجًُ ثلاٖااجٟ   

  وصااووَا ًملاا  ثلللُااَ  , ٝااٌَذٍ وفقااجل للالااىىػ ثلل٪ضلااو   إمااٌثًثللللدااز ملااَب دضقااوَم  
 .ثللقوهرثللٚلقز مٗ  ثللور  إلًوصْوَو ثلٌَٞذز ثللْضققز دلىؽذ  , ٩لُ 

وم٨ ىلك فجلا٦اجب لام َدضااٍ دجلضىًَاو ثللذجٕاٌ للذلا  ثلٞاٌَذز ماا مذال ثللدلا  وإنلاج            
ز ثللْاضققز ٩لاً   ؽهز م٪ُاز أو ٕنٚجل م٪ُاجل  ٌُ ثللدلا  دضىًَاو مذلا  ثلٞاٌَذ     ألَب

د٪ااو أ  َقااىب دضقٚااُلهج مااا  ومااا عاام صىًَااوهج دل٪ٌفضاا        , هماال ثللدلاا  نُجدااز ٩ااا   
باال مقااُم ّااىث  بااج  مدلاااجل أو  ُااٌ مدلاا    ألااَب( 3.)فجلا٦ااجب فااٍ مجهصاا  , لللٚاالقز

ملااا َااوف٪ى  , و٩لااً ثللاٖاكر ثلوثةلااز فااٍ ثللللدااز لطُاٌ ثللقااُم  , دلقضٞاً هاايث ثلا٦ااجب 
مذلطجل مج لطٌُ مقُم ما مٚوً فٍ ثللللدز ثّضق٢ج٧ ٝاٌَذز ماا ثللذلا  ثللاوفى٧ وفقاجل      

ٟ لّٓ٪جً ثللقوهر فٍ فجلاز ثللذاجل  ثللوفى٩از ماا مذال ٕان٘ ١ذُ٪اٍ صا٢ذاه ٕاٌو         
 .ثّٖضق٢ج٧ ثلضٍ صقٍٞ دهج هيه ثللجهر ٩لً ثلوف٪جس ثلنجٙز دجلاٖجٟ لهيث ثلٖن٘

ماا ثلا٦اجب وثللاجهر    ( 3.)٢ج٧ ثلٌَٞذز ما ثللاذ٨ فوه دلقضٞاً ثللاجهر   قوٌٕوٟ ثّض
 .ما ثلٗةقز ثلضااُيَز للا٦جب( 8.)
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 :زك اٌّظٍسح فٟ زدض أِٛاي ِّٚرٍىاخ اٌّىٍف ٚت١ؼٙا  -.

   ٌ ماااا ثلا٦ااجب أ٢٩ااش ثلقاااه   ( 8.)  ثللااجهر  ئفاا , ح ثلٞاااٌَذٍبىّااُلز للدجفقااز ثلضهاا
لللٚلقز ثلقؾَ ٩لً أماىث  ثللدلا  ثللاقىلاز و ُاٌ ثللاقىلاز ثلؾاجةَ فْالهج ٕا٩ٌجل         

َىمااجل ٩لااً ثّااضٗب ثللدلاا  ( 91)د٪ااو مااٌوً . وباايلك ثللٞااٍ فااٍ إؽااٌث ثس ثلقؾااَ
  َ ذُاا٨ ىلااش ثللٚاالقز د ممااا ثلا٦ااجب  ( ..)بلااج أ  ثللااجهر  . إٕاا٪جًثل ماهااج داُااز ثلقؾاا

وفقاجل ْفداجب ثلقؾاَ و٩لاً أ  َْاوه      , ثلللضلدجس ثللقؾىٍر دىث٢ّز ثلؾهز ثللنضٚاز 
ٖل مٚجًَ  ثلقؾَ وثلذ٨ُ وما عام هَاا ثلٞاٌَذز وثلطٌثماجس وَ٪اجه       ما مُلز ثلذ٨ُ أو

ووفقجل للٞىثد٠ ثلٍٗمز للقؾَ وثلذ٨ُ ثلضٍ فوهصهج ثللاىثه  , ثللدل  إلًأٌ مذل  دجمٍ 
 .ما ثلٗةقز ثلضااُيَز( 0.)ا٦جب وثللجهر ما ثل( 5.)و ( ..)و ( 8.)

 

 :فشع اٌغشاِاخ  -3

مااىثه ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ ولىثةقاا  ثلضااُيَااز دجلٖاادل ّااذه ٕااٌؿ وّااٌه  ,ل٪ااوب ثلضدااٌثً 
 .ثلل٢لىح فٍ ثلاٚل ثلٌثد٨ ٝلا ثللذقظ ثْو  فٍ ٩قىدجس ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

 :غشاِح اٌغش  -2

ّااذه ٕااٌؿ وّااٌه مااىثه ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ ولىثةقاا  ثلضااُيَااز دجلٖاادل    ,ل٪ااوب ثلضدااٌثً
 .ثلل٢لىح فٍ ثلاٚل ثلٌثد٨ ٝلا ثللذقظ ثْو  فٍ ٩قىدجس ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

 (:ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ)زك ِالزمح اٌّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ  -01

ل٪ااوب ثلضدااٌثً ّااذه ٕااٌؿ وّااٌه مااىثه ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ ولىثةقاا  ثلضااُيَااز دجلٖاادل     
 .ثلل٢لىح فٍ ثلاٚل ثلٌثد٨ ٝلا ثللذقظ ثْو  فٍ ٩قىدجس ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

  
  بااج  ٖدااو أ  َضٞاالا ثلا٦اااجب    دكناا (: هااـ 0.95, ثلْاال٢ج  )وَؤَااو ثلذجفااظ ًأٌ       

 ٍ َاضم ص٢ذُقهاج ماا مذال     و, ثلٌَٞذٍ نٚجل دجل٪قىدجس ثللاجّذز لٞلج  ثٖلضَثب ثلٞاٌَذ
 :مٚلقز ثلَبجر وثلومل مغل

 .َضٞلا ٩قىدجس مقوهر أ   -8

 .٩وب ثلضٌمُ٘ دلَثولز ثلاٖجٟ مؤمضجل  -.

 .ثللدلاُا  ٌُ ثلللضَمُا أّلج ٩ا  ث٩ٔٗ   -5

٩لاً ثلقْاجدجس فاٍ ثلذااىد      ث١ٔا٧ٗ َدى  للٚلقز ثلَبجر وثلومل ثلقه فاٍ   أ   -.
ً ....ومٚاجهًصهج  ثْٙاى  دذُا٨   ثٔهثًٌوفاه ثلقؾاَ   , وثّٖضُٗ  ٩لُهج  ُاٌ   إلا

 .ىلك ما ثلٞلجنجس
 

ىٝاااقج أناااىث٧ َثلا٦اااجب ثلٞاااٌَذٍ وٖةقضااا  ثلضااُيَاااز لااام    داااك وَاااٌي ثلذجفاااظ       
   ٍ دٖااٍ مااا , ثللنجلاااجس وثللْااتىلُجس وأنااىث٧ ثل٪قىدااجس للٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ

للدلااا  ثلٞااٌَذٍ ٩لاااً ثلضهااٌح ماااا هفااا٨   ل فااٍ فاااج  مْااج٩وص    وثلضاٚاااُل ثلضقوَااو 
 :زثِصُفٍ ثْمىً  ثلٌَٞذز

لل٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز وثللقجّذز ثللجلُاز   ثلقْجدجس ثلنجًؽٍفٍ فج  منجلاز مٌثؽ٨   -0
وىلك دضقوَو ناى٧ ثللنجلااز    ,ثلٚجهًصُا ما ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

 .وثٔؽٌث ثس ثللضذ٪ز ليلكثل٪قىدز نى٧ و
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9-      ٍ ً  فاٍ صقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز     فٍ فج  منجلااز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽ  إلا
ٗل لللدلااا  ثلٞاااٌَذٍ وىلاااك دضقوَاااو ناااى٧ دٚااا مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل اض  وباااُ

 . وثٔؽٌث ثس ثللضذ٪ز ليلك ثل٪قىدزنى٧ ثللنجلاز و

8-   ٍ  ثلنجٝاا٨ لا٦ااجب ثلااوفجصٌ ثلضؾجًَااز فااٍ فااج  منجلاااز مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ
وثٔؽاٌث ثس  ثل٪قىداز  ناى٧  لا٦جب ثلٌٖبجس ثلْ٪ىهٌ وىلك دضقوَو نى٧ ثللنجلااز و 

 .ثللضذ٪ز ليلك

ٍ    لم َض٢ٌو ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز     -. مٗفقاز   دااى٧ ثل٪قىداز ثلٍٗماز فا
مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ مٞجةُجل فٍ فج  صى١ًا  فاٍ ٩للُاجس صَوَاٌ للذُجناجس      

 .ثللجلُز أو لللْضاوثس ثلنجٙز دجللدل  ثلٌَٞذٍ

 فٍ فج  منجلاز مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لقىث٩و ّلىد و هثح مهاز ثللٌثؽ٪ز  -5
ثْمجنز وثّضقجمض  ما ثلاجفُز ثْمٗمُز وثلْلىبُز , ثلاَثهز, نىثفٍ ثّٖضقٗ  ام

ماااا ماااٗ  إ٩اااوثهه وث٩ضلاااجهه لٕماااٌثًثس ثلٞاااٌَذُز وأعااااج  مغىلااا  أماااجب لؾاااج      
 .   ث٩ٖضٌثٛ ثٖدضوثةُز وثّٖضتاجفُز وهَىث  ثلل٦جلم
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 :اٌشاتغً ٍِخض اٌفظ
اٌّساعاثح ٚاٌّشاخؼاح ٚٔظااَ ػاش٠ثح اٌاذخً ٚالئسراٗ اٌرٕف١ز٠اح        أثش ِؼا١٠ش 

 :ذداٖ دٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
عااٌ م٪ااجٌَُ ثللقجّااذز وثللٌثؽ٪ااز ون٦ااجب  ْ ثلٌثداا٨صاام ثلض٪ااٌٛ فااٍ هاايث ثلاٚاال       

ٌَٝذز ثلومل وٖةقض  ثلضااُيَز صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح 
ٍ     , ومو صااجو  ثللذقاظ ثْو   , ثلٌَٞذٍ وثلضاٍ   ثلض٪اٌف ٩لاً مجهُاز ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ

صضلغل فٍ ص٪ٌَا  ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ وٙاىً وإٔادج  ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ ثللٖاٌو٩ز         
ؽلُاا٨ فاجٖس ثلضهااٌح ثلٞاٌَذٍ فااٍ ن٦اجب ٝااٌَذز     داك  ما٨ دُااج   , و ُاٌ ثللٖااٌو٩ز 

٩لاً ٩قىداجس ثلضهاٌح    وماا عام ثلض٪اٌف    , ثلومل دجللللدز ص٪ضذٌ ماا  ُاٌ ثللٖاٌو٩ز   
     ٍ و ٌثماز ٩اوب   , ثلٌَٞذٍ وثلضٍ صضلغل فٍ  ٌثمز ٩اوب ثلضْاؾُل فاٍ ثللى٩او ثلا٦اجم

 ً ٍ   صقاااوَم ثٔماااٌث وفاااه مٗفقاااز  , وثلضهاااٌحو ٌثماااز ثلطااأ  , فاااٍ ثللى٩اااو ثلا٦اااجم
فاٍ مْاج٩ور ثللدلا  أو عذاىس     ( ُاثلقْجدجس ثلنجًؽُ ٍمٌثؽ٪)ثللقجّذُا ثلقجنىنُُا 

ودلااج َٖاادل ثنضهجبااجل لللذااجها    , دُجنااجس  ُااٌ ٙااقُقز  ناا  مااوب أو ٕااهو ٩لااً ٙااقز     أ
 .ثللقجّذُز ثللض٪جًف ٩لُهج دقٚو ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

أعاٌ م٪ُاجً ثللقجّاذز ٩اا ٝاٌَذز ثلاومل       وؽج  فٍ ثللذقاظ ثلغاجنٍ ثلض٪اٌف ٩لاً         
   ٍ وىلااك دااجلض٪ٌٛ   صؾااجه هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ

ا ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا دجللللدااز لل٪ُااجً ٝااٌَذز ثلااومل ثلٚااجهً ٩اا
وثل٪ااٌٛ  وثٔعذااجسصقوَااو مض٢لذااجس ثلقُااجُ    إلااًَهااوف  ٌثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز وثلااي  

٘  وثٔفٚجؿ ٝاٌَذز ثلاومل فاٍ ثلقاىثةم ثللجلُاز دقُاظ ص٦هاٌ د٪او  ثللٌباَ           للنٚا
 .أ٩لجلهجثللجلٍ لللاٖكر ونضجةؼ 

 

٩ا مْتىلُز ثللٌثؽا٨  ٌ م٪ُجً ثللٌثؽ٪ز عأوؽج  فٍ ثللذقظ ثلغجلظ ثلض٪ٌف ٩لً     
ثلضهٌح ثلٞاٌَذٍ ثلٚاجهً ٩اا لؾااز      لضؾاخصؾجه ثلطٔ ٩او مٌثؽ٪ز ثلذُجنجس ثللجلُز 

دهاااوف صاااىفٌُ م٪اااجٌَُ   ,م٪اااجٌَُ ثللٌثؽ٪اااز دجلهُتاااز ثلْااا٪ىهَز لللقجّاااذُا ثلقاااجنىنُُا  
للىفاج    وإًٕجهثس صؾجه ثلطٔ فٍ ثلقىثةم ثللجلُز ثلضٍ َض٪ُا ٩لً ثللٌثؽ٨ ثٖلضاَثب دهاج  
 .دلْتىلُض  ٩او مٌثؽ٪ز ثلقىثةم ثللجلُز وفه م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثللض٪جًف ٩لُهج

 

وؽج  فٍ ثللذقظ ثلٌثد٨ ثلض٪ٌف ٩لً ثلىّجةل وثلْذل لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ        
  دكنااودُااج  مَثَااج ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل  , بلااج صاام صقوَااوهج, فااٍ ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل 

مؾلى٩از ماا ثلققاىو فاٍ مدجفقاز ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ        أ٢٩ً مٚلقز ثلَبجر وثلاومل  
فاااه ثللٚااالقز فاااٍ   , فاااه ث١ٔااا٧ٗ , وثلضاااٍ صضلغااال فاااٍ فاااه ًفاااٜ ثللٚاااٌوف    

فه مدجفقز ثلضؾااخ  , فه ثلاق٘ وثلٌد٠ ثٔٝجفٍ مٗ  ثللور ثلا٦جمُز, ثلل٪لىمجس
فااه ثللٚاالقز فااٍ فؾااَ أمااىث      , فااه ثّااضق٢ج٧ ثلٞااٌَذز مااا ثللاذاا٨    , ثلٞااٌَذٍ

 ٌثمز ثلطأ وفاه مٗفقاز ثللقجّاذُا     , فٌٛ ثلطٌثمجس, جوملضلدجس ثللدل  ودُ٪ه
 .(ُاثلقْجدجس ثلنجًؽُ ٍمٌثؽ٪)ثلقجنىنُُا 
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 :اٌذساعح ا١ٌّذا١ٔح
ٗل     ثلوًثّز ثللُوثنُز ثلضٍ مجب دهج ثلذجفاظ   ٔؽٌث ثسَضاجو  هيث ثلاٚل صىُٙاجل ٕجم

 :ثِصٍوَضٞلا , ثلوًثّز أهوثفلضققُه 
 .ماهؼ ثلذقظ  -

 .مؾضل٨ و٩ُاز ثلوًثّز  -

 .١ٌَقز ؽل٨ ثلذُجنجس  -

 .ٙوو ثْهثر وعذجصهج  -

 .أّلىح م٪جلؾز وصقلُل ثلذُجنجس  -

 .صقلُل ثلذُجنجس  -
داائؽٌث  ثلوًثّااز ثللُوثنُااز ٩لااً مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دلا٢قااز مدااز    مااجب ثلذجفااظ و

بذاٌ  أو أهام  أفاو  صلغل أ  ما٢قز مدز ثللدٌمز دج٩ضذجً, (ثل٢جة , مدز, ؽور)ثللدٌمز 
ً , ثللللدز فٍ ؽذجَز ثلٌٞثةخ ماج١ه ثلذجفاظ ملاج َْاهل     إمجماز مداج    أنهاج ؽجناخ   إلا

 ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  وماجب ثلذجفاظ دجمضُاجً ٩ُااز ٩ٖاىثةُز ماا       , ٩لُ  ؽل٨ ثلذُجنجس
 .وصى٨ٍَ مىثةم ثّٖضذُج  ٩لُهم, مقل ثلوًثّز

 

 :ِٕٙح اٌثسث  -2
 :ثلوًثّز ٩لً مج َلٍ إؽٌث ثلذقظ فئ  ثلذجفظ ث٩ضلو فٍ  ْهوثفصققُقجل 

 

 :إٌّٙح إٌظشٞ: أٚاًل
ثلىٙاٍ ثلضقلُلٍ فٍ ثلوًثّز ثللدضذُز ثللدغاز  ثّْلىحفُظ مجمش ثلوًثّز ٩لً     

وثلٌّجةل وثلذقىط ثل٪للُز ثلضٍ صضقوط ٩ا  وثْؽاذُزثللٌثؽ٨ ثل٪ٌدُز  إلًدجلٌؽى٧ 
فااٍ  زوثلل٢ذقاا دهااج ىثس ثل٪ٗمااز ثلل٪لااى   ثْن٦لااز إلااً إٝااجفز, مىٝااى٧ ثلٌّااجلز 

 .ثلذقظ دكهوثفثلل٪لىمجس وصلن٘ وصٌد٠  وما عم صؾل٨, ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز
 

 :إٌّٙح اٌؼٍّٟ: ثا١ًٔا
دجّٖاض٪جنز دكفاو    ثّٖاضذجنز فُظ ث٩ضلوس ثلوًثّز فٍ ؽجنذهاج ثللُاوثنٍ ٩لاً مجةلاز         

فُاااظ صااام ثّضقٚاااج   . ثّْاااجلُخ ثٔفٚاااجةُز ثللاجّاااذز ثلضاااٍ صققاااه أهاااوثف ثلذقاااظ    
هج ئ٩اااوثهدثلضاااٍ ماااجب ثلذجفاااظ  ثّٖاااضذجنز لىماااجس وثلذُجناااجس ٩اااا ١ٌَاااه ثّاااضلجًر ثلل٪

أ٩ٞااج  هُتااز ثلضااوًَِ ثللضنٚٚااُا دضااوًَِ فااو أ وثمضذجًهااج وىلااك د٪ٌٝااهج ٩لااً
باايلك ٩ٌٝااهج ٩لااً  ؾجم٪ااز أب ثلقااٌي دلدااز ثللدٌمااز و د وثللٌثؽ٪ااز مااجهر ثلٞااٌثةخ

ثللضنُٚٚا دضوًَِ مجهر ثلٌٞثةخ وثللٌثؽ٪از   ٩ٞىَا ما أ٩ٞج  هُتز ثلضوًَِ
وبيلك صم ٩ٌٝهج ٩لً موًث  فٌو٧ مٚلقز ثلَباجر   ,ؾجم٪ز ثلللك ٩ذوثل٪َََ دؾورد

وبيلك ٩لً ًؤّاج  لؾاج  ث٩ٖضاٌثٛ ثٖدضوثةُاز     , وثلومل دلوَاز مدز وؽور وثل٢جة 
وفضااً َلدااا ثلقٚااى    .ثلَبىَااز وثلٞااٌَذُز ثْولااً وثلغجنُااز دلا٢قااز مدااز ثللدٌمااز  

لذقااظ ث أّااتلزثلذقااظ و٩ُاجصاا  وصقْااُم  دكهاوثف ٩لاً مقضٌفااجس داااج ر فقااو صاام ص٪ااٌَاهم  
ومو بج  لهيه ثللٌفلز . د٪و مٌثؽ٪ضهج ثّٖضذجنز إ٩جهروصلش , ثّٖضذجنزوثل٪ذجًثس فٍ 

عااٌ مذجٕااٌ فااٍ أفُااظ صاام ثلقٚااى  ٩لااً مؾلى٩ااز مااا ثللقضٌفااجس بااج  لهااج   أهلُضهااج
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صااىثفٌ هًؽااز م٢لتاااز مااا     إلااًبلااج مااجب ثلذجفااظ د٪ااو ث١ٖلتاااج      . ص٪ااوَل ثل٪ذااجًثس 
ثلاجفٚاُا  هيث ثٖمضذاجً ٩لاً ملْاز ماا      إؽٌث صم ولقو , ثللٚوثمُز دجمضذجًهج مذوةُجل

 ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُادااا٧ٌ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دؾااور وملْااز مااا   ثلٞااٌَذُُا
دا٧ٌ مٚلقز ثلَبجر وثلومل دلدز ثللدٌمز وعٗعز فجفُٚا ٌَٝذُُا دا٧ٌ مٚالقز  

ماي  أولقاو صام   . د٪او مٌثؽ٪ضهاج   ثّٖاضذجنز  إ٩اجهر وصلاش  , ثلَباجر وثلاومل دلوَااز ثل٢اجة     
د٪ُا ث٩ٖضذجً ٩ااو صٚالُم ثّٖاضلجًر     ثّٖضذجنز٩لً ثّضلجًر  أدوَشثلللقى٥جس ثلضٍ 

مٖاؾ٪ز ملاج َاو  ٩لاً     ( ثّٖاضذجنز )ثلذقاظ   أهثروبجناش نضاجةؼ ثمضذاجً    , دٖدلهج ثلاهجةٍ
صااىثفٌ فااو مقذااى  مااا ثلضاجّااه وثللقااوًر ٩لااً ؽلاا٨ ثلذُجنااجس ثلٍٗمااز لل٪ٌفااز هوً       

ََ ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقوماز للٚالقز ثلَباجر    مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َ
 ٩ذاجًر ( 92)وصم ثمضُجً .وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

للاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا   ثْمغاالصقضااىٌ ٩لااً ثّٖااضنوثب   و  ,لؾلُاا٨ مقااجوً ثلوًثّااز  
فاٍ ماوي    ٌأٌثلا  إداوث   ثّٖضذجنزو١لخ ما ثللٖجًبُا ٩لً , دلٚلقز ثلَبجر وثلومل

  ٛ وصام  , ص٢ذُه وثّضنوثب صلك ثل٪ذجًثس فٍ ٩للهم فْخ ثلىثم٨ ثلا٪لٍ ولاُِ ثللاضاٌ
ّااى  فهاام فااٍ    أومااا مااٌر فضااً ٖ َقااوط ملاا٠      أبغااٌثلضٌبُااَ ٩لااً هاايه ثل٪ذااجًر    

, مىثفاه , مىثفاه صلجماجل  ): بال ٩ذاجًر صٖالل    أماجب وصام صاٌد ملاِ فٌث اجس     , ثللقٚىه
 .(إ١ٗمج ٌُ مىثفه ,  ٌُ مىثفه, مقجَو

 

 :هٍ ًةُُْزمؾلى٩جس  ملِ إلً ثّٖضذجنزمقجوً وصم صقُْم 
هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز ثللقوماااز    -0

وثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز    لٓن٦لزللٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ وفقجل 
 .ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز ثللقوماااز    -9
للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ وفقااجل للىثماا٨ ثللهاااٍ دضقااوَم       

ٗل لللدل  ثلٌَٞذٍ إلًثلنومجس ثلٌَٞذُز   .مٚلقز ثلَبجر وثلومل دٚاض  وبُ

ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا   وفقجل لنذاٌر ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ فاٍ ثلض٪جمال ما٨ مٌثؽ٪اٍ          -8
ثليَا َقىمى  دضقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز ومٗف٦اضهم ٩لاُهم فُلاج َنا٘ صاكهُلهم         
ثل٪للااٍ وثللهاااٍ وثّااضقجمضهم مااا ثلاجفُااز ثْمٗمُااز وثلْاالىبُز وثّااضقٗلهم و٩ااوب  

 (.ثللدل  ثلٌَٞذٍ)وؽىه أٌ ٝطىٟ ٩لُهم ما ثل٪لٗ  

٘ ثلٞااٌَذٍ دلٚاالقز ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ ثلضااٍ َقااىب دهااج ثلاااجف وأّااجلُخ١ااٌو   -.
ماا ٙاقز ثلذُجناجس     للضكبوثلَبجر وثلومل وثّضاجههج لللقىمجس وثلٞىثد٠ ثللاجّذز 

ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ للٚاالقز   
 .ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

جر وثلاومل  مٚالقز ثلَبا   وأن٦لاز موي فج٩لُز ثلا٦جب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز      -5
 .صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
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 :ِدرّغ ٚػ١ٕح اٌذساعح  -3
 ثلاجفٚاااُا ثلٞاااٌَذُُاًباااَ ثلذجفاااظ هًثّاااض  ثللُوثنُاااز ٩لاااً فتاااز وثفاااور وهااام      

ثللضنٚٚاز   دجْمْاجب  ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  فُظ دل  ٩اوه  . دلٚلقز ثلَبجر وثلومل
 (ثل٢ااجة , مدااز, ؽااور)للقْااجدجس ثلا٦جمُااز داااٌو٧ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دلوَاااز     

مضلغلااُا فااٍ مْاام ثلاقاا٘ وثلااٌد٠ وثللٌثؽ٪ااز ومااومجس      , فجفٚااجل ٝااٌَذُجل ( 051)
 إلااًود٪او مضجد٪ااز مْااضلٌر لاضااٌر ثمضااوس  . ثللدلااُا وًؤّااج  ثْمْااجب ومااوًث  ثلاااٌو٧ 

ٍ فق٠ ما  ثّضذجنز( 38)  ثللْضٌؽ٨ ماهج فدج, ثّٖضذجنجسصم ؽل٨  أّجد٨ُعٗعز   إؽلاجل
ثلٞااٌَذُُا دلدااجصذهم وصدلااُاهم    ثلاجفٚااُاثّٖااضذجنجس ثللى٩ٍااز دْااذخ ٩ااوب صىثؽااو    

ثلضاااٍ صقُلهاااج  ث٩ْلاااج وًٓ  أولقٞاااىًهم هوًثس صوًَذُاااز  أوداااجلاق٘ ثللُاااوثنٍ 
 ٌ  ثّٖااضذجنجس ثللْااضٌؽ٪ز نْااذزدجلضااجلٍ صلغاال و ,مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دٖاادل هوً

ٖبضلااج   ثّااضذجنزولاام َااضم ثّااضذ٪جه أٌ    ,ثللى٩ٍااز ثّٖااضذجنجسمااا إؽلااجلٍ  %( 55)
 . ثّضذجنز( 38)ثللْضللز ثلٚجلقز للضقلُل  ثّٖضذجنجسودجلضجلٍ أٙذـ ٩وه , إؽجدجصهج

 .ثللى٩ٍز وثللْضللز ثّٖضذجنجس٩ُاز ثلوًثّز و( 5 - 0)وَىٝـ ثلؾوو  ًمم 
 

 (6 - 2)خذٚي سلُ                                                   
  

 .اٌّٛصػح ٚاٌّغرٍّح االعرثأاخػ١ٕح اٌذساعح ٚ                                 
 

 إٌغثح اٌّل٠ٛح االعرث١أاخ اٌؼائذج االعرث١أاخ اٌّٛصػح اٌدٙح

اٌفازظااااااا١ٓ اٌؼاااااااش٠ث١١ٓ 
تفااااااشع ِظااااااٍسح اٌضواااااااج 

 (.خذج)ٚاٌذخً تّذ٠ٕح 

71 51 
 
 

7762% 

 اٌؼاااااااش٠ث١١ٓ اٌفازظااااااا١ٓ
تفااااااشع ِظااااااٍسح اٌضواااااااج 

ِىااااااح )ٚاٌااااااذخً تّذ٠ٕااااااح 
 (.اٌّىشِح

61 41 71% 

اٌفازظاااااا١ٓ  اٌؼااااااش٠ث١١ٓ 
تفااااااشع ِظااااااٍسح اٌضواااااااج 

 (.اٌـائف)ٚاٌذخً تّذ٠ٕح 

51 24 4366% 

 فااشادأل االعاارثأاخإخّاااٌٟ 
 .ػ١ٕح اٌثسث

261 04 66% 

 

 :ؿش٠مح خّغ اٌث١أاخ  -4
( د٪او ثمضذجًهاج وص٪اوَلهج   ) ٕنٚاُجل ماا مذال ثلذجفاظ     ثّٖاضذجنز صم صى٨ٍَ ثّاضلجًر       
ماا   ما٨ ثّٖاضلجًر م٢اجح مىؽا      وأًفاه , فجفٚاجل ٝاٌَذُجل  ( 051)٩ُااز ثلذقاظ    إلً

٩لاً   ثلاجفُٚا ثلٞاٌَذُُا وفظ ثلذجفظ فُ  , وأهلُض ثلذجفظ فوه فُ  هوف ثلذقظ 
 دااك  إدٗ هاامثلذقااظ ثل٪للااٍ وصاام  إنؾااجؿثلضؾااجوح ماا٨ ثلذجفااظ للااج فُاا  مااا مٚاالقز   

ٍ   ْ ٌثٛ إٖثلذُجنجس ّضدى  مى٨ٝ ثلٌَْز ثلضجمز ولا صْضنوب  بلاج  , ثلذقاظ ثل٪للا
بلااج مااجب . صؾااجودهم أهلُااز إَٞااجؿمااجب ثلذجفااظ دٖااٌؿ ١ٌَقااز ثّااضنوثب ثّٖااضلجًر ماا٨  

ثلاجفٚااُا مااا مذاال  ج٩لُهاا ثٔؽجداازدٖاادل َْااهل  ثّٖااضذجنزثلذجفااظ دٚااُج ز ثّااضلجًر 
وثلقٌَااز ثلدذُااٌر ثلضااٍ صضُقهااج  , مٚااٌُر ومقااوهر إؽجدااجسدلااج صااىفٌه مااا   ثلٞااٌَذُُا
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ٕنٚاُجل لضاىفٌ ٥اٌوف ثٖنضقاج  وثّاضٗب       ثّٖاضذجنجس ومجب ثلذجفاظ دضؾلُا٨   . ثّٖضذجنز
, دلوَااز ؽاور  )دااٌو٧ مٚالقز ثلَباجر وثلاومل      ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  ما  ثّٖضذجنجس

 .(ثل٢جة , مدز
 
 :ٚثثاذٙا األداجطذق   -5

وهايث  , دجّاضنوثب ثمضذاجً ألااج بٌونذاجك     ثّٖاضذجنز صم ثلضكبو ما موي ٙوو وعذاجس       
 أولام َداا هااجد ٙاوو      فئىث. دُا ثلٚاٌ وثلىثفو ثلٚقُـ صضٌثوؿثلل٪جمل َكمي مُلجل 
بج  هاجد ٙاوو   إىثو٩لً ثل٪دِ ,   مُلز ثلل٪جمل صْجوٌ ٙاٌئعذجس فٍ ثلذُجنجس ف

ـ  وعذجس صجب فٍ ثلذُجنجس فئ  مُلز ثلل٪ ٍَاجهر مُلاز    أ أٌ . جمل صْجوٌ ثلىثفاو ثلٚاقُ
( 11208)ودلطاش مُلاز ثلل٪جمال    , م٪جمل ألاج بٌونذجك ص٪اٍ ٍَاجهر مٚاوثمُز ثلذُجناجس   

وص٪و هيه ثلوًؽز هًؽاز عذاجس ؽُاور للغال     . وهى م٪جمل عذجس ٩ج  َلدا ث١ٖلتاج  ل 
ل مؾاج  ماا   ثلغذاجس دجّاضنوثب نااِ ثلل٪ُاجً لدا      دئَؾاجه بلاج ماجب ثلذجفاظ    . هيه ثلوًثّز

ثلوًثّاز فْاخ    ثّضذجنزدٖدل ماٚل فْخ صْلْلهج فٍ ( ثّٖضذجنز)مؾجٖس ثلوًثّز 
 :ثِصٍ (5 - 9)ًمم  ثلؾوو 

 
 (6 - 3)خذٚي سلُ                                                

 
 .اٌذساعحِؼاًِ اٌثثاخ ٌّساٚس                                           

 
 
 
 
 
 

 ِؼاًِ اٌثثاخ ػذد اٌؼثاساخ اٌّسٛس

تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ ذؼض٠ااض اٌثمااح    -2
   ٟ ٚفمااًا ): اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ٌردٕااة اٌرٙااشب اٌؼااش٠ث

ٌألٔظّاااح ٚاٌّؼاااا١٠ش ا١ٌّٕٙاااح اٌّؼّاااٛي تٙاااا فاااٟ اٌٍّّىاااح اٌؼشت١اااح       
 .(اٌغؼٛد٠ح

7 1.020 

دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح    -3
ٚفمااًا ): ٌؼااش٠ثٟاٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ٌردٕااة اٌرٙااشب ا  

ِظٍسح اٌضوااج ٚاٌاذخً    إٌٌٍٝٛالغ إٌّٟٙ ترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح 
 .(تظفرٗ ٚو١اًل ٌٍّىٍف اٌؼش٠ثٟ

7 1.040 

اٌرأ١٘اااً اٌؼٍّاااٟ ٚإٌّٙاااٟ ٌّشاخؼاااٟ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخ١١ٓ اٌاااز٠ٓ      -4
٠مِْٛٛ ترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ٚاعرماِرُٙ ِٓ إٌاز١ح األخالل١اح  

 .ٚػذَ ٚخٛد أٞ ػغٛؽ ػ١ٍُٙ ِٓ اٌؼّالءٚاٌغٍٛو١ح ٚاعرمالٌُٙ 
6 1.033 

( اٌفازض اٌؼش٠ثٟ)ؿشق ٚأعا١ٌة اٌفسض اٌؼش٠ثٟ اٌرٟ ٠مَٛ تٙا  -5
تّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ٚاعاارٕاد٘ا ٌٍّمِٛاااخ ٚاٌؼااٛاتؾ إٌّاعااثح   
ٌٍرأوذ ِآ طاسح اٌث١أااخ اٌّا١ٌاح ٚاٌخاذِاخ اٌؼاش٠ث١ح اٌّمذِاح ِآ         

ٚاٌاذخً ٌردٕاة اٌرٙاشب     ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخااسخٟ ٌّظاٍسح اٌضوااج   
 .اٌؼش٠ثٟ

7 1.266 

ِااذٜ فاػ١ٍااح إٌظاااَ اٌؼااش٠ثٟ ٚالئسرااٗ اٌرٕف١ز٠ااح ٚأٔظّااح ِظااٍسح       -6
اٌضواج ٚاٌذخً ذداٖ دٚس ِشاخغ اٌسغااتاخ اٌخااسخٟ ٌردٕاة اٌرٙاشب     

 .اٌؼش٠ثٟ
7 1.010 

 1.208 92 األداج وىً
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 :أعٍٛب ِؼاٌدح ٚذس١ًٍ اٌث١أاخ  -6
لضاٌَا  ثلذُجناجس ماا    ( Excel)ثٖلدضٌونُاز   مجب ثلذجفظ دجّضنوثب دٌناجمؼ ثلؾاوثو       

     عاااام صلااااش مٌثؽ٪ضهااااج وثلضققااااه مااااا ٙااااقز , ملاااا  ثلذُجنااااجس إ٩ااااوثهو, ثّٖااااضذجنجس
وماجب ثلذجفاظ   , (SPSS)ثلذُجنجس وصقلُلهاج ٩لاً دٌناجمؼ     إهمج ود٪و ىلك صم , ثلضاٌَ 

 :زثِصُ ثٔفٚجةُز ثّْجلُخدجّضنوثب 
 .مؾضل٨ ثلوًثّز  ًث لقْجح صى٨ٍَ , وثلاْخ ثللتىَز, ثلضدٌثًثس   - أ

٩ُااااز  أفاااٌثهلضٌصُاااخ ثّاااضؾجدجس , وثٖنقاااٌثف ثلل٪ُاااجًٌ, ثللضىّااا٠ ثلقْاااجدٍ  - ح
 .ثلوًثّز

 .لقُجُ عذجس أهثر ثلوًثّز, نذجكبٌو ألاجم٪جمل   - ػ

        بلاااج فاااٍ ثلؾاااوو  ًمااام ( ثْوٍث )فُاااظ َاااضم فْاااجح ثلقاااُم , ثللاااٌؽـ ثللضىّااا٠  - ه
بلااج فااٍ  Likert Scaleثلنلجّااٍ  لُدااٌسعاام َااضم صقوَااو ثٖصؾااجه للقُااجُ  ( 5 - 8)

 (.5 - .)ثلؾوو  ًمم 
لضقوَااااو ثعااااٌ د٪ااااٜ ثلنٚااااجة٘  ( ANOVA)وثمضذااااجً ( t-test)ثمضذااااجً   - هااااـ

فى  هًؽز ثللىثفقز ٩لاً  , فٍ ثلذقظ ثلٖنُٚز ٩لً إؽجدجس أفٌثه ثل٪ُاز ثللٖجًبُا
ٍ , مقااجوً ثلوًثّااز ٍ , ص٪ااَي إلااً مْااضىي ثلضكهُاال ثْبااجهَل , مْااضىي ثلضكهُاال ثللهااا
  .ّاىثس ثلنذٌر

 
 :اُؽَةما  ثّٖضذجنزوصضدى   -

ثلاااااجف٘ )ثل٪ُاااااز  فااااٌثهْثلذُجنااااجس ثلٖنٚااااُز ثل٪جمااااز  : ثْو صاااااجو  ثلؾااااَ    - أ
مضى٠ّ ٩اوه ّااىثس   , ثللهاٍ ثلضكهُلمْضىي , ثْبجهَلٍ ثلضكهُلمْضىي  (:ثلٌَٞذٍ

 .ثلنذٌر

ٍ    - ح ملْااز مقااجوً َٖااضلل باال مقااىً ٩لااً مؾلى٩ااز مااا       : صاااجو  ثلؾااَ  ثلغااجن
صض٪له دلىٝى٧ ثلذقظ دهوف ثلض٪ٌف ٩لً هوً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ    ثّْتلز

 فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح   
 .ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

 

 اٌٛصْ دسخح اٌّٛافمح

 2 غ١ش ِٛافك إؿاللًا

 3 غ١ش ِٛافك

 4 ِسا٠ذ

 5 ِٛافك

 6 ِٛافك ذّاًِا
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 دسخح اٌّٛافمح اٌّرٛعؾ اٌّشخر

 غ١ش ِٛافك إؿاللًا 2.01ِٓ  ألً إٌٝ 2ِٓ 

 غ١ش ِٛافك 3.71ِٓ  ألً إٌٝ 2.01ِٓ 

 ِسا٠ذ 4.51 ِٓ ألً إٌٝ 3.71ِٓ 

 ِٛافك 5.31ِٓ  ألً إٌٝ 4.51ِٓ 

 ِٛافك ذّاًِا 6 إٌٝ 5.31ِٓ 

 

 :ذس١ًٍ اٌث١أاخ  -7
ودااج ل ٩لاً نضاجةؼ ثلل٪جلؾاز ثٔفٚاجةُز      , فٍ ٝى  ١ذُ٪ز مٖدلز ثلذقاظ وأهوثفا        

 :ثِصٍّىف َضم ٩ٌٛ ثلاضجةؼ وصاٌُْهج وماجمٖضهج ٩لً ثلاقى , ثلضٍ صم ثّضنوثمهج

 
 :اٌؼ١ٕح فشاداٌث١أاخ اٌشخظ١ح اٌؼاِح ألذس١ًٍ  :أٚاًل

 :تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ١ٓاٌؼش٠ث١ ١ِٓغرٜٛ اٌرأ١ً٘ األواد٠ّٟ ٌٍفازظ  - أ

 :ثِصٍ( 5 - 5)َضٞـ ما ثلؾوو  ًمم 

   فااٍ , %(8.5.)وداْاذز دلطاش   , ٩ُااز ثلذقاظ هاام ماا ثلؾاجم٪ُُا     أفاٌثه أ   جلذُاز
ودلطاش نْاذز   , %(03.0)فُا دلطش نْذز ثلقجٙالُا ٩لاً مؤهال هو  ثلؾاجم٪ٍ     

ودلطااش نْااذز ثلقجٙاالُا ٩لااً  , %(9..)ثلقجٙاالُا ٩لااً ثللجؽْااضٌُ ثْبااجهَلٍ  
  %(.0.9)وبضىًثه ثل

 

 (6 - 6) سلُ خذٚي

 تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً (ػ١ٕح اٌثسث أفشاد)١ٓ اٌؼش٠ث١ ١ِٓغرٜٛ اٌرأ١ً٘ األواد٠ّٟ ٌٍفازظ

 

 %إٌغثح اٌّل٠ٛح  اٌؼذد ِغرٜٛ اٌرأ١ً٘ األواد٠ّٟ

 20.2 26 .دْٚ اٌداِؼٟ

 24.6 72 .تىاٌٛس٠ٛط

 2.3 7 .ِاخغر١ش

 2.3 2 .دورٛساٖ

 % 211 04 اٌّدّٛع
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SOCPA

 (6 - 7) سلُ خذٚي

 تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً (ػ١ٕح اٌثسث أفشاد)١ٓ اٌؼش٠ث١ ١ِٓغرٜٛ اٌرأ١ً٘ إٌّٟٙ ٌٍفازظ

 %إٌغثح اٌّل٠ٛح  اٌؼذد ِغرٜٛ اٌرأ١ً٘ إٌّٟٙ

 SOCPA 5 5.0. اٌضِاٌح اٌغؼٛد٠ح

 2.7 0 .ِاخغر١ش ِساعثح ِٕٟٙ

 06.7 22 .١ٌظ ٌذ٠ُٙ أٞ ِؤً٘ ِٕٟٙ

 %211 04 اٌّدّٛع

 

 

 
 (6 - 2) سلُ خذٚي                                                

 
 تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً (ػ١ٕح اٌثسث أفشاد)١ٓ اٌؼش٠ث١ ١ٓعٕٛاخ اٌخثشج ٌٍفازظ           

 

 %إٌغثح اٌّل٠ٛح  اٌؼذد عٕٛاخ اٌخثشج

 25.6 23 .(عٕٛاخ 6ِٓ  ألً)

 44.2 30 .(عٕٛاخ 21ِٓ  ألً إٌٝعٕٛاخ  6ِٓ )

 31.6 22 .(عٕح 26ِٓ  ألً إٌٝعٕٛاخ  21ِٓ )

 42.4 37 .(عٕح فأوثش 26) 

 %211 04 اٌّدّٛع
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 :أعلٍح اٌذساعح ذس١ًٍ :ثا١ًٔا
٩اهاج ثلوًثّاز    أّااٌس َضاجو  هيث ثلؾاَ  ٩اٌٛ وصقلُال وماجمٖاز ثلاضاجةؼ ثلضاٍ            

هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز  )ثللُوثنُااز فااى  
ثللقوماااز للٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل لضؾااااخ ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍ دجللللداااز ثل٪ٌدُاااز         

ثلذُجنااجس ىثس مْااضىي ًصذااٍ صاام ثّااضنوثب ثلضدااٌثًثس وثلاْااخ    إوفُااظ (. ثلْاا٪ىهَز
 :ثِصٍومو صم ٩ٌٛ وصقلُل وماجمٖز ثلاضجةؼ ٩لً ثلاقى , ثللتىَز

 

 
0. 

هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز ثللقوماز  
وفقاااجل لٓن٦لاااز  )للٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل لضؾااااخ ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍ     

 (.ثللهاُز ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَزوثلل٪جٌَُ 

 
٩ُاااز ثلوًثّااز فااى  ثل٪ذااجًثس     أفااٌثه  ًث ٩ذااجًثس لقُااجُ  ( .)صاام صنٚااُ٘       

ثللض٪لقز دووً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز         
ثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز   و لٓن٦لاز وفقاجل  "للٚلقز ثلَبجر وثلاومل لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ     

 أفاٌثه  إؽجداجس وفُلاج َلاٍ ٩اٌٛ نضاجةؼ      ".ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز   
 :جِصٍب( 5 - 3)ثل٪ذجًثس بلج ص٦هٌ فٍ ثلؾوو  ًمم ثل٪ُاز فى  هيه 

 
 (6 - 0) سلُ خذٚي

 
اٌؼ١ٕااح زااٛي دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌّمذِااح ٌّظااٍسح   أفااشاد آساء

ٚفمااًا ٌألٔظّااح ٚاٌّؼاا١٠ش ا١ٌّٕٙااح اٌّؼّااٛي تٙااا فااٟ اٌٍّّىااح اٌؼشت١ااح  )اٌضوااج ٚاٌااذخً ٌردٕااة اٌرٙااشب اٌؼااش٠ثٟ  
 (.اٌغؼٛد٠ح

 

 اٌؼثاسج
ِٛافك 
 ذّاًِا

 ِسا٠ذ ِٛافك
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 ًاإؿالل

شاخؼرٗ ٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ِ -2
تّؼا١٠ش ( اٌؼش٠ثٌٍّٟىٍف )ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح 

 .اٌّساعثح اٌّا١ٌح اٌّرؼاسف ػ١ٍٙا فٟ اٌٍّّىح

 2 2 21 57 36 ن

٪ 41.3 66.5 23.1 2.3 2.3 

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ تئتشاص  -3
اٌرسفظاخ اٌالصِح زٛي أٞ ذغ١١شاخ فٟ 

اٌّساعث١ح ِٓ لثً اٌّىٍف ٚإرا واْ اٌغ١اعح 
ٌٙا ذأث١ش ػٍٝ اٌّشوض اٌّاٌٟ ٚٔرائح أػّاي 

 .إٌّشأج

 2 21 21 56 22 ن

٪ 31.6 65.4 23.1 23.1 2.3 

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ تاٌرٛل١غ ػٍٝ  -4
 ٚأٔٗذمش٠ش اٌّشاخؼح تؼذ اٌرأوذ ِٓ ِسر٠ٛاذٗ 

٠رفك ِغ ِؼا١٠ش اٌّشاخؼح اٌّرؼاسف ػ١ٍٙا فٟ 
 .اٌٍّّىح

 
 
 

 1 4 25 42 32 ن

٪ 43.6 52.1 27.2 4.7 1.1 



2. 
 

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ترـث١ك ِؼ١اس  -5
اٌّشاخؼح ػٓ ِغل١ٌٛح اٌّشاخغ ذداٖ اٌغش 

ِرؼاًٚٔا ِغ , ػٕذ ِشاخؼح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح
ٌساالخ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً فٟ زاي اورشافٗ 

 .غش أٚ ذٙشب ػش٠ثٟ

 7 33 32 21 20 ن

٪ 32.2 23.1 43.6 37.6 2.4 

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ تاٌرسمك ِٓ  -6
ِذٜ ذـث١ك ٔظاَ ػش٠ثح اٌذخً ٚالئسرٗ 
اٌرٕف١ز٠ح ٚاٌمشاساخ اٌٛصاس٠ح فٟ ِشاخؼرٗ 

 .ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح ٚذمذ٠ّٗ ٌٍخذِاخ اٌؼش٠ث١ح

 3 22 35 42 26 ن

٪ 20.2 42.4 30.2 24.4 3.5 

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ِشاخؼرٗ  -7
ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح تأزىاَ ٔظاَ اٌششواخ 

 .اٌغؼٛدٞ

 2 6 27 52 23 ن

٪ 25.6 62.1 22.4 7.1 2.3 

 
فْااخ ثللضىّاا٢جس   ثٔؽجدااجسصٌصُااخ  إ٩ااجهرناا  َلدااا  أومااا عاام َااٌي ثلذجفااظ         

ثلاايٌ َىٝااـ ثللضىّاا٢جس ( 5 - 2)ًماام : ثِصااٍثلقْااجدُز وهااى مااج َىٝااق  ثلؾااوو   
٩ُااز ثلوًثّاز ٩لاً     أفاٌثه  ٔؽجدجسثللىثفقز  لقْجدُز وثٖنقٌثف ثلل٪ُجًٌ وهًؽجسث

ثل٪ُااز   أفاٌثه  ًث ِ, ٩ذجًثس هيث ثللقىً مٌصذاز صاجٍلُاجل فْاخ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز     
فااى  هوً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز       

ٍ  ل وثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز    لٓن٦لاز وفقاجل  : )لٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
          فْاااااخ ثًصااااااج٧ مضىّااااا٢هج   , ثل٪ٌدُاااااز ثلْااااا٪ىهَز  ثلل٪لاااااى  دهاااااج فاااااٍ ثللللداااااز   

 أو أبغااٌ (1..8)مااا  مُلااز ثللضىّاا٠ ثلقْااجدٍ وٙاالشناا  بللااج أوَٗفاا٤ , ثلقْااجدٍ
ٖل  بللااج ه  ىلااك ٩لااً ٍَااجهر مىثفقااز ثللؾُذااُا مااا ( 5)ثللضىّاا٠ ثلقْااجدٍ  إلااًوٙااى
٩لاااً هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز     اُا ثلٞاااٌَذُُثلاجفٚااا

 ٍ وفقااجل : )دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ
لدل ٩ذجًر ماا  , دُز ثلْ٪ىهَزلٓن٦لز وثلل٪جٌَُ ثللهاُز ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌ

وبلاج    ثننااجٛ ثللضىّا٠ ثلقْاجدٍ َ٪ااٍ مىثفقاز       . ٩ذجًثس ثللقىً ولللقاىً بدال  
وفقجل للج  ,ثلووً وصونٍ ٩لً ٝ٪  (ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا) ثل٪ُاز أفٌثه ثللؾُذُا ما

 :ثِصٍ( 5 - 2)ؽج  فٍ ثلؾوو  ًمم 
 

 (6 - 2) سلُ خذٚي                                                     
 

اٌؼ١ٕااح زااٛي دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ    أفااشاد ساء٢اٌّرٛعااـاخ اٌسغااات١ح ٚاالٔسشافاااخ اٌّؼ١اس٠ااح  
        ٟ  ٔظّااحٌألٚفمااًا : )ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ٌردٕااة اٌرٙااشب اٌؼااش٠ث

 .(ٚاٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح اٌّؼّٛي تٙا فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح
 

 اٌؼثاسج
اٌّرٛعؾ 
 اٌسغاتٟ

 االٔسشاف
 اٌّؼ١اسٞ

 اٌرشذ١ة
دسخح 
 اٌّٛافمح

شاخؼرٗ ٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ِ -2
تّؼا١٠ش ( اٌؼش٠ثٌٍّٟىٍف )ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح 

 .اٌٍّّىحاٌّساعثح اٌّا١ٌح اٌّرؼاسف ػ١ٍٙا فٟ 
 ِٛافك 2 1.266 5.23

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ تاٌرٛل١غ  -4
 ٚأٔٗػٍٝ ذمش٠ش اٌّشاخؼح تؼذ اٌرأوذ ِٓ ِسر٠ٛاذٗ 

٠رفك ِغ ِؼا١٠ش اٌّشاخؼح اٌّرؼاسف ػ١ٍٙا فٟ 
 .اٌٍّّىح

 ِٛافك 3 1.222 5.10



2. 
 

٠ٍرااااضَ ِشاخااااغ اٌسغاااااتاخ اٌخاااااسخٟ تاااائتشاص   . 3
ذغ١١اشاخ فاٟ اٌغ١اعاح    اٌرسفظاخ اٌالصِح زاٛي أٞ  

اٌّساعااث١ح ِاآ لثااً اٌّىٍااف ٚإرا واااْ ٌٙااا ذااأث١ش      
 .ػٍٝ اٌّشوض اٌّاٌٟ ٚٔرائح أػّاي إٌّشأج

 

 ِٛافك 4 1.254 4.02

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ِشاخؼرٗ  -7
 .ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح تأزىاَ ٔظاَ اٌششواخ اٌغؼٛدٞ

 ِٛافك 5 1.010 4.01

اٌخاسخٟ تاٌرسمك ِٓ ٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ  -6
ِذٜ ذـث١ك ٔظاَ ػش٠ثح اٌذخً ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح 
ٚاٌمشاساخ اٌٛصاس٠ح فٟ ِشاخؼرٗ ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح 

 .ٚذمذ٠ّٗ ٌٍخذِاخ اٌؼش٠ث١ح

 ِٛافك 6 2.126 4.66

٠ٍرضَ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ترـث١ك  -5
ِؼ١اس اٌّشاخؼح ػٓ ِغل١ٌٛح اٌّشاخغ ذداٖ اٌغش 

ِرؼاًٚٔا ِغ ِظٍسح , اٌث١أاخ اٌّا١ٌحػٕذ ِشاخؼح 
اٌضواج ٚاٌذخً فٟ زاي اورشافٗ ٌساالخ غش أٚ 

 .ذٙشب ػش٠ثٟ

 ِسا٠ذ 7 2.352 4.25

 
 

   دااك  ؽلُاا٨ ٩ذااجًثس ثللقااىً لاام صٚاال  ( 5 - 2)َضٞااـ مااا ثلؾااوو  ثلْااجده ًماام
 (.مىثفه صلجمجل)مضى٢ّجصهج ثلقْجدُز لوًؽز ثللىثفقز 

  زثِصُ (مىثفه) ثللىثفقز هًؽزأ  ثل٪ذجًثس ثلضٍ أميس وَضٞـ: 

لللدلا   )مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فاٍ مٌثؽ٪ضا  للذُجناجس ثللجلُاز      َلضَب" ٩ذجًر -
 فٚاالش و"  دل٪ااجٌَُ ثللقجّااذز ثللجلُااز ثللض٪ااجًف ٩لُهااج فااٍ ثللللدااز  ( ثلٞااٌَذٍ

جللضىّااا٠ ثللاااٌؽـ دودجللقجًناااز  .(09..) لللقاااىً مضىّااا٠ فْاااجدٍ أ٩لاااً ٩لاااً
ٌ   (مىثفاه ) وًؽزل ٌ  ,(91..ماا   أمال إلاً   1..8ماا  )داُا   ماج  وثلضاٍ صاقٚا  َ٪ضذا

 (.02..) ثلوًؽز ثلدجملز إلً أمٌحمٌصا٨ و ثلقْجدٍ ثللضى٠ّ
َلضااَب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دااجلضىم٨ُ ٩لااً صقٌَااٌ ثللٌثؽ٪ااز د٪ااو     "٩ذااجًر  -

" َضاه م٨ م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثللض٪جًف ٩لُهاج فاٍ ثللللداز    وأن ثلضكبو ما مقضىَجص  
 (.13..)فٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 

ثلضقا٦ااجس ثلٍٗمااز فااى  أٌ  داائدٌثٍَلضااَب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ " ٩ذااجًر  -
ٌ بج  لهاج   وإىثصطٌُُثس فٍ ثلُْجّز ثللقجّذُز ما مذل ثللدل   ٩لاً ثللٌباَ    صاكعُ

 (.8.30)فٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " رثللاٖج أ٩لج ثللجلٍ ونضجةؼ 
 دكفدااجبَلضااَب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ مٌثؽ٪ضاا  للذُجنااجس ثللجلُااز "٩ذااجًر  -

 (.8.31)وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " ن٦جب ثلٌٖبجس ثلْ٪ىهٌ
َلضَب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ دجلضققه ما موي ص٢ذُاه ن٦اجب ٝاٌَذز    " ٩ذجًر  -

ضااُيَز وثلقٌثًثس ثلىٍثًَز فٍ مٌثؽ٪ض  للذُجنجس ثللجلُز وصقوَل  ثلومل وٖةقض  ثل
 (.8.55)وفٚلش ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " للنومجس ثلٌَٞذُز
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 ( مقجَاو )هًؽز ثللىثفقاز   أميسثلضٍ  ٪ذجًرثل أمج ٍ َلضاَب مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس    "  :وها
ثلنجًؽٍ دض٢ذُه م٪ُجً ثللٌثؽ٪ز ٩ا مْتىلُز ثللٌثؽ٨ صؾجه ثلطٔ ٩ااو مٌثؽ٪از   

مض٪جونااجل ماا٨ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل فااٍ فااج  ثبضٖااجف  لقااجٖس  , ثلذُجنااجس ثللجلُااز
 (..8.0)وفٚلش ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " صهٌح ٌَٝذٍ أو ٔ 
 

وثلضاٍ بجناش فُهاج هًؽاجس     , ثلنلِ صاجٍلُاجل وَٗف٤ ٩لً ؽل٨ُ ثل٪ذجًثس ثلْجدقز      
مضاجوصااز  (8.55 - 8.31 - 8.30 - 13.. - 09..)٩لااً ثلضاىثلٍ   (مىثفاه )ثللىثفقاز  

وثلاايٌ ( ىثفااهم)لوًؽااز  مقجًنااز دجللضىّاا٠ ثللااٌؽـ فااٍ ثللضىّاا٢جس ثلقْااجدُز نْااذُجل
  .(5 - .)ثلؾوو  ًمم  هبلج ٦َهٌ (91..ما  أملإلً  1..8ما )َاقٌٚ مج دُا 

 
ل٪ذااجًر ثلْجهّااز وثْمُااٌر وثلضااٍ فٚاالش ٩لااً مضىّاا٠  ث فااٍ أَٞااجل َٗفاا٤بلااج و    

للوًؽز وثلضٍ  ودلقجًنضهج دجللضى٠ّ ثللٌؽـ (مقجَو)دوًؽز مىثفقز   (.8.0)فْجدٍ 
ثْماٌ ثلايٌ   , ص٪ضذٌ ثلوًؽز مضى٢ّز ,(1..8ما  أملإلً  1..9ما )صاقٌٚ مج دُا 
ثلاجفٚااُا )ثل٪ُاااز  أفااٌثهوؽهااز ن٦ااٌ  صكَُااو مااا   أماالدقٚااىلهج ٩لااً   َلاااش ثٖنضذااجه 
ً  (ثلٞااٌَذُُا ص٪ااجو  مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز        دااضقا٦هم ٩لاا

وىلااك , دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ
دض٢ذُااه م٪ُااجً ثللٌثؽ٪ااز ٩ااا مْااتىلُز ثللٌثؽاا٨ صؾااجه ثلطاأ ٩اااو مٌثؽ٪ااز ثلذُجنااجس    

أو صهاٌح  دجلض٪جو  م٨ مٚلقز ثلَبجر وثلومل فٍ فج  ثبضٖجف  لقجٖس  أ  , ثللجلُز
نْااذز صغُااٌ ثلضْااجؤ  فااى  ٩ااوب صٞاالا ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ وٖةقضاا        وهااٍ  .ٝااٌَذٍ
مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا دضقوَاو   دئلَثبمٚلقز ثلَبجر وثلومل  وأن٦لزثلضااُيَز 

لهم ثلقوًر وثلْل٢ز ثللذجٌٕر فٍ ىلاك وفقاجل    أ ثلل٪لىمجس ثلضٍ َقضجؽىنهج ماهم دٚاز 
ثللجلُااز ثلٚااجهًر مااا ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز    زجٌَُ ثللقجّااذلل٪ااثللقجّااذز ثللجلُااز  ْهااوثف

 (.015)دجلاقٌر  ما ثلقىثةم ثللجلُز ثللْضاُوو لللقجّذُا ثلقجنىنُُا فٍ م٢ج٩جس 
 

 
9. 

 

هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز 
وفقجل للىثما٨  : )ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

ثللهاٍ دضقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز إلاً مٚالقز ثلَباجر وثلاومل دٚااض          
ٗل لللدل  ثلٌَٞذٍ  .(وبُ

 
      ٘ ٩ُاااز ثلوًثّااز فااى  ثل٪ذااجًثس     أفااٌثه  ًث ٩ذااجًثس لقُااجُ  ( .) صاام صنٚااُ

ثللض٪لقز دووً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز         
وفقاااجل للىثمااا٨ ثللهااااٍ دضقاااوَم : )للٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل لضؾااااخ ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذٍ

ٍ   إلااًثلنااومجس ثلٞااٌَذُز  ٗل لللدلاا  ثلٞااٌَذ      (مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دٚاااض  وبااُ
ثل٪ُاز فى  هيه ثل٪ذجًثس بلاج صضٞاـ    أفٌثهج َلٍ ٩ٌٛ نضجةؼ وصقلُل إؽجدجس وفُل, 

 :جِصٍب( 5 - 01)ما ثلؾوو  ًمم 
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 (6 - 21) سلُ خذٚي
 

اٌؼ١ٕح زٛي دٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذؼض٠ض اٌثمح تاٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّمذِح ٌّظٍسح  أفشاد آساء
ِظٍسح اٌضواج  إٌٝٚفمًا ٌٍٛالغ إٌّٟٙ ترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح : )اٌؼش٠ثٟ اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب

 (.خً تظفرٗ ٚو١اًل ٌٍّىٍف اٌؼش٠ثٟٚاٌذ
 

 اٌؼثاسج
ِٛافك 
 ذّاًِا

 ِسا٠ذ ِٛافك
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ُ  -2
دفاذش أٚ عدالخ أٚ زغاتاخ أٚ ِغرٕذاخ 

 .ذؼىظ اٌٛػغ اٌظس١ر ٌٍّىٍفزم١م١ح 

 5 22 32 44 0 ن

٪ 2.7 42.0 43.6 24.4 5.0 

٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ُ  -3
اإللشاس ػٍٝ أعاط ٚخٛد دفاذش ٚعدالخ ِغ 
ذؼ١ّٕٗ ِؼٍِٛاخ ذٛافك ِا ذظٙشٖ اٌذفاذش 

 .ٚاٌغدالخ

 1 0 22 56 22 ن

٪ 24.4 65.3 33.2 2.7 1.1 

اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ُ ال ٠غاػذ ِشاخغ  -4
فٛاذ١ش أٚ ٚثائك ِضٚسج أٚ ِظـٕؼح أٚ ذغ١١ش 
فٛاذ١ش اٌششاء أٚ اٌث١غ أٚ غ١ش٘ا ِٓ 
اٌّغرٕذاخ تمظذ ذم١ًٍ األستاذ أٚ ص٠ادج 

 .اٌخغائش

 2 2 42 32 24 ن

٪ 26.2 45.2 42.5 21.0 2.3 

٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ اإلفظاذ  -5
 .ذخؼغ ٌٍؼش٠ثحػٓ خ١ّغ األٔشـح اٌرٟ 

 1 33 30 20 26 ن

٪ 20.2 32.2 44.2 37.6 1.1 

ال ٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ إذالف  -6
أٚ إخفاء اٌذفاذش أٚ اٌغدالخ أٚ اٌّغرٕذاخ لثً 

 .ل١اَ اٌّظٍسح تاٌفسض ا١ٌّذأٟ أٚ اٌّىرثٟ

 2 0 30 43 25 ن

٪ 27.2 40.7 44.2 2.7 2.3 

اٌخاسخٟ فٟ ال ٠رؼّذ ِشاخغ اٌسغاتاخ  -7
ػٕذ , اٌّّاؿٍح فٟ ذمذ٠ُ اٌّغرٕذاخ اٌّـٍٛتح

ل١اَ اٌفازض اٌؼش٠ثٟ تاٌفسض ا١ٌّذأٟ ٚرٌه 
وغثًا ٌٍٛلد إلِىا١ٔح ذغ١١ش تؼغ اٌّؼٍِٛاخ 

 .ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح

 4 24 41 36 23 ن

٪ 25.6 41.3 47.2 26.7 4.7 

 

ناا  َلدااا إ٩ااجهر صٌصُااخ ثٔؽجدااجس فْااخ ثللضىّاا٢جس      أومااا عاام َااٌي ثلذجفااظ         
ثلقْجدُز ثليٌ َىٝاـ ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز وثٖنقاٌثف ثلل٪ُاجًٌ وهًؽاز ثللىثفقاز        

٩ُااااز ثلوًثّاااز ٩لاااً ٩ذاااجًثس هااايث ثللقاااىً مٌصذاااز صاجٍلُاااجل فْاااخ   أفاااٌثهٔؽجداااجس 
 :ثِصٍ( 5 - 00)وهى مج َىٝق  ثلؾوو  ًمم  ثللضى٢ّجس ثلقْجدُز
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 (6 - 22) سلُ خذٚي
 

اٌؼ١ٕااح زااٛي دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ    أفااشاد ساءاٌّرٛعااـاخ اٌسغااات١ح ٚاالٔسشافاااخ اٌّؼ١اس٠ااح ٢ 
     ٟ ٚفماًا ٌٍٛالاغ إٌّٙاٟ    : )ذؼض٠ض اٌثمح تاٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّمذِح ٌّظٍسح اٌضوااج ٚاٌاذخً ٌردٕاة اٌرٙاشب اٌؼاش٠ث

 (.ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً تظفرٗ ٚو١اًل ٌٍّىٍف اٌؼش٠ثٟ إٌٝترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح 
 

 اٌؼثاسج
اٌّرٛعؾ 
 اٌسغاتٟ

االٔسشاف 
 اٌّؼ١اسٞ

 اٌرشذ١ة
دسخح 
 اٌّٛافمح

٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ُ  -3
اإللشاس ػٍٝ أعاط ٚخٛد دفاذش ٚعدالخ ِغ 
ذؼ١ّٕٗ ِؼٍِٛاخ ذٛافك ِا ذظٙشٖ اٌذفاذش 

 .ٚاٌغدالخ

 ِٛافك 2 1.022 4.22

ال ٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ  -6
إذالف أٚ إخفاء اٌذفاذش أٚ اٌغدالخ أٚ اٌّغرٕذاخ 
 .لثً ل١اَ اٌّظٍسح تاٌفسض ا١ٌّذأٟ أٚ اٌّىرثٟ

 ِٛافك 3 1.234 4.71

ال ٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ُ  -4
فٛاذ١ش أٚ ٚثائك ِضٚسج أٚ ِظـٕؼح أٚ ذغ١١ش 

أٚ اٌث١غ أٚ غ١ش٘ا ِٓ اٌّغرٕذاخ  فٛاذ١ش اٌششاء
 .تمظذ ذم١ًٍ األستاذ أٚ ص٠ادج اٌخغائش

 ِٛافك 4 1.230 4.64

٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ُ  -2
دفاذش أٚ عدالخ أٚ زغاتاخ أٚ ِغرٕذاخ زم١م١ح 

 .ذؼىظ اٌٛػغ اٌظس١ر ٌٍّىٍف
 ِسا٠ذ 5 1.226 4.47

 ال ٠رؼّذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ -7
ػٕذ ل١اَ , اٌّّاؿٍح فٟ ذمذ٠ُ اٌّغرٕذاخ اٌّـٍٛتح

اٌفازض اٌؼش٠ثٟ تاٌفسض ا١ٌّذأٟ ٚرٌه وغثًا 
ٌٍٛلد إلِىا١ٔح ذغ١١ش تؼغ اٌّؼٍِٛاخ ٌٍث١أاخ 

 .اٌّا١ٌح

 ِسا٠ذ 6 2.142 4.47

٠غاػذ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ  -5
اإلفظاذ ػٓ خ١ّغ األٔشـح اٌرٟ ذخؼغ 

 .ٌٍؼش٠ثح
 ِسا٠ذ 7 2.160 4.42

 

     داك  ؽلُا٨ ٩ذاجًثس ثللقاىً لام صٚال        (5 - 00)َضٞـ ما ثلؾاوو  ثلْاجده ًمام
 (.مىثفه صلجمجل)مضى٢ّجصهج ثلقْجدُز لوًؽز ثللىثفقز 

  زثِصُ( مىثفه)ثل٪ذجًثس ثلضٍ أميس هًؽز ثللىثفقز  دك وَضٞـ: 
َْج٩و مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ صقاوَم ثٔماٌثً ٩لاً أّاجُ وؽاىه      " ٩ذجًر  -

وماو  " هفجصٌ وّؾٗس م٨ صٞلُا  م٪لىمجس صىثفاه ماج ص٦هاٌه ثلاوفجصٌ وثلْاؾٗس     
ٍ   أ٩لًفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً  ودجللقجًناز  (. 0..8) لللقاىً ودلطاش   مضىّا٠ فْاجد

ـ د                          وثلضاااااااااٍ صاقٚاااااااااٌ ماااااااااجدُا  ( مىثفاااااااااه)لوًؽاااااااااز  جللضىّااااااااا٠ ثللاااااااااٌؽ
 َ٪ضذاااٌ ثللضىّااا٠ ثلقْاااجدٍ مااااناٜ نْاااذُجل  , (91..ماااا  أمااالإلاااً  1..8ماااا )

  .(مىثفه) فٍ هًؽز أ٩لً إلًللىٙى  

ٖ َْج٩و مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ إصٗف أو إماج  ثلوفجصٌ " عم صلُهج ٩ذجًر  -
" ثللدضذااٍأو ثلْااؾٗس أو ثللْااضاوثس مذاال مُااجب ثللٚاالقز دااجلاق٘ ثللُااوثنٍ أو      

 (.1..8)وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 
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ٖ َْج٩و مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ صقاوَم فاىثصٌُ أو وعاجةه    " عم صلُهم ٩ذجًر  -
مااَوًر أو مٚاا٢ا٪ز أو صطُُااٌ فااىثصٌُ ثلٖااٌث  أو ثلذُاا٨ أو  ٌُهااج مااا ثللْااضاوثس 

    ٌ ٍ وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً مضىّا٠ فْاجد     " دقٚو صقلُال ثًْداجؿ أو ٍَاجهر ثلنْاجة
(8.58.) 

  ثل٪ذجًثس ثلضاٍ أمايس هًؽاز     دك ( 5 - 00)وَضٞـ ما ناِ ثلؾوو  ثلْجده ًمم
 :زثِصُ( مقجَو)ثللىثفقز 

 أوّاااؾٗس  أوَْاااج٩و مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ صقاااوَم هفاااجصٌ  " ٩ذاااجًر  -
وماو فٚالش ٩لاً    " ثلى٨ٝ ثلٚاقُـ لللدلا    مْضاوثس فقُقُز ص٪دِ أوفْجدجس 

 (..8.8)مضى٠ّ فْجدٍ 

ٖ َض٪لااو مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ثلللج١لااز فااٍ صقااوَم   " صلُهااج ٩ذااجًر عاام  -
ٍ , ثللْضاوثس ثلل٢لىدز وىلاك بْاذجل   , ٩او مُجب ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ دجلاق٘ ثللُاوثن

وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً    " للىمش ٔمدجنُز صطٌُُ د٪اٜ ثلل٪لىماجس للذُجناجس ثللجلُاز    
 (..8.8)مضى٠ّ فْجدٍ 

ؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ثٔفٚااجؿ ٩ااا ؽلُاا٨   َْااج٩و مٌث" عاام صلااُهم ٩ذااجًر   -
 (.8.80)وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " ثْن٢ٖز ثلضٍ صن٨ٞ للٌَٞذُز

 
وثلضاٍ  , َٗف٤ ما ثل٪ذجًثس ثْولً وثلغجنُز وثلغجلغز ثلْاجدقز ماا ثلؾاوو  صاجٍلُاجل    و    

مضاجوصاز  ( 8.58 - 1..8 - 0..8)٩لً ثلضاىثلٍ  ( مىثفه)بجنش فُهج هًؽجس ثللىثفقز 
مقجًنااز دجللضىّاا٠  ثٖنناااجٛ إلااً أمااٌحنْااذُجل فااٍ ثللضىّاا٢جس ثلقْااجدُز و ؽلُ٪هااج  

بلاج  ( 91..ماا   أمال إلاً   1..8ما )وثليٌ َاقٌٚ مج دُا ( مىثفه)ثللٌؽـ لوًؽز 
 (.5 - .)  ٦َهٌه ثلؾوو  ًمم 

 
مااا  ل٪ذااجًثس ثللقااىً وثلْجهّااز َٗفاا٤ فااٍ ثل٪ذااجًثس ثلٌثد٪ااز وثلنجمْااز بلااج و     

ٍ  (مقجَااو)وثلضااٍ بجنااش فُهااج هًؽااجس ثللىثفقااز     , ناااِ ثلؾااوو  صاجٍلُااجل            ٩لااً ثلضااىثل
ص٪ضذٌ مٌصا٪ز لؾل٨ُ ثل٪ذاجًثس مقجًناز دجللضىّا٠ ثللاٌؽـ     ( 8.80 - .8.8 - .8.8)

ٌ  , (1..8ماا   أمال إلاً   1..9ما )وثليٌ َاقٌٚ مج دُا ( مقجَو)لوًؽز   هبلاج ٦َها
ثل٪ذااجًصُا ثلٌثد٪ااز وثلنجمْااز أماايصج ناااِ    دااك ماا٨ مٗف٦ااز  , (5 - .)ثلؾااوو  ًماام  

 :جِصٍب ثلوًؽز
 

َْااج٩و مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ صقااوَم هفااجصٌ أو      " فااٍ ثل٪ذااجًر ثلٌثد٪ااز    -
ٍ  ".ّؾٗس أو فْجدجس أو مْضاوثس فقُقُز ص٪دِ ثلى٨ٝ ثلٚقُـ لللدلا    وثلضا

 (.8.8)دلضىّا٠ فْاجدٍ    لً أ٩لاً هًؽاز  ٩ (مقجَو)فُهج هًؽز ثللىثفقز  فٚلش
  مْاج٩ور مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ     ثليٌ َذًٌ ثلضْجؤٖس ثلضٍ صغجً فى ثْمٌ

ٗل ل  لللدل  فٍ صقوَم م٪لىماجس  ُاٌ فقُقُاز دقٚاو ثلطأ      , ثلٌَٞذٍ دٚاض  وبُ
 .وثلضهٌح ما ثلٌَٞذز
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فاٍ صقاوَم    ٖ َض٪لو مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ ثلللج١لاز    " وفٍ ثل٪ذجًر ثلنجمْز  -
٩ااو مُاجب ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ داجلاق٘ ثللُاوثنٍ وىلاك بْاذجل         ثللْضاوثس ثلل٢لىدز 

وثلضٍ بجناش فُهاج هًؽاز     ".للىمش ٔمدجنُز صطٌُُ د٪ٜ ثلل٪لىمجس للذُجنجس ثللجلُز
 مدااًٌ لااااِ ثلوًؽااز لل٪ذااجًر ثلٌثد٪ااز وَذلاا   دلضىّاا٠ فْااجدٍ  (مقجَااو)ثللىثفقااز 

هجمااجل فااى  أّااذجح مُااجب مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس   وص٪ااو هاايه ثلاضُؾااز مؤٕااٌثل   (.8.8)
٩او مُاجب ثلااجف٘   , ثلنجًؽُُا فٍ ثلض٪لو دجلللج١لز فٍ صقوَم ثللْضاوثس ثلل٢لىدز

ثلٌَٞذٍ دجلاق٘ ثللُوثنٍ وىلك بْاذجل للىماش ٔمدجنُاز صطُُاٌ د٪اٜ ثلل٪لىماجس       
 .للذُجنجس ثللجلُز دقٚو ثلطٔ أو ثلضهٌح ما ثلٌَٞذز

 

٩ااا  ثٔفٚااجؿج٩و مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ  َْاا" وفااٍ ثل٪ذااجًر ثلْجهّااز   -
( مقجَو)وفُظ بجنش فُهج هًؽز ثللىثفقز . "ثلضٍ صن٨ٞ للٌَٞذُز ثْن٢ٖزؽل٨ُ 

ثْمااٌ ثلاايٌ َغُااٌ ثلضْااجؤ  فااى  ٩ااوب   (. 8.80)وفٚاالش ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ  
ثلضااَثب مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا دل٪ُااجً ثٔفٚااجؿ ثل٪ااجب لل٪ااجٌَُ ثللقجّااذز  

ثلٚاااجهًَا ماااا ثلهُتاااز ثلْااا٪ىهَز     ثٔفٚاااجؿ لٞاااٌَذز ثلاااومل   ُاااجًثللجلُاااز وم٪
 .لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

 
 
8. 

ثلضكهُاال ثل٪للااٍ وثللهاااٍ للٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا ثلاايَا َقىمااى      
وثّااضقجمضهم مااا ثلاجفُااز ثْمٗمُااز وثلْاالىبُز  , دضقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز

 .وثّضقٗلهم و٩وب وؽىه أٌ ٝطىٟ ٩لُهم ما ثل٪لٗ 

 
٩ُاااز ثلوًثّااز فااى  ثل٪ذااجًثس     أفااٌثه  ًث ٩ذااجًثس لقُااجُ  ( 5)صاام صنٚااُ٘       

ثللض٪لقااز دجلضكهُاال ثل٪للااٍ وثللهاااٍ للٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا ثلاايَا َقىمااى        
      وماااااا نجفُاااااز ثّاااااضقجمضهم ماااااا ثلاجفُاااااز ثْمٗمُاااااز  , دضقاااااوَم ثلناااااومجس ثلٞاااااٌَذُز

وفُلج َلٍ ٩ٌٛ , ٩لُهم ما ثل٪لٗ وثّضقٗلهم و٩وب وؽىه أٌ ٝطىٟ , وثلْلىبُز
فى  ٩ذجًثس هيث ثللقاىً  ( ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا)ثل٪ُاز  أفٌثهصقلُل ونضجةؼ إؽجدجس 

 :جِصٍب( 5 - 09)بلج هى مىٝـ دجلؾوو  ًمم 
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 (6 - 23)خذٚي سلُ 

يقْهْى تتقذين الخذهاخ التأُيل العلوي ّالوٌِي لوزاجعي الحساتاخ الخارجييي الذيي العيٌح حْل  أفزاد آراء

 .الضزيثيح ّاستقاهتِن هي الٌاحيح األخالقيح ّالسلْكيح ّاستقاللِن ّعذم ّجْد أي ضغْط عليِن هي العوالء

 

 اٌؼثاسج
ِٛافك 
 ذّاًِا

 ِسا٠ذ ِٛافك
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

٠رّرغ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ترأ١ً٘ ػٍّٟ  -2
ٖ إػذادِر١ّض ِٚؤ٘الخ ١ِٕٙح ذظٙش ِٓ خالي 

 إٌٝٚاػرّادٖ ٌإللشاساخ اٌؼش٠ث١ح اٌّمذِح 
ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٚأثٕاء ِثٌٛٗ أِاَ ٌداْ 

د٠ٛاْ ػرشاع االترذائ١ح ٚاإلعرلٕاف١ح ٚاال
 .اٌّظاٌُ

 

 1 7 20 56 25 ن

٪ 27.2 65.3 32.2 2.3 1.1 

٠ثذٚ أْ ِشاخؼٟ اٌسغاتاخ اٌخاسخ١١ٓ اٌز٠ٓ  -3
٠مذِْٛ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ٌٍّىٍف١ٓ ٠رّرؼْٛ 
تخثشج ٚاعؼح ٚتاالخرٙاد فٟ ػٍُّٙ اٌزٞ 

 .٠مِْٛٛ تٗ

 1 6 36 52 23 ن

٪ 25.6 52.5 41.2 7.1 1.1 

٠رّرغ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ تاعرمالي  -4
ِٕٟٙ ٚراذٟ ٚاعرماِح فٟ اٌغٍٛن ٠ّٕؼٗ ِٓ 

ٌذٜ ذمذ٠ّٗ ( اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ)ِساتاج ػ١ٍّٗ 
ٖ ٚاػرّادٖ إػذادٌٍخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ِٓ خالي 

ٌإللشاساخ اٌؼش٠ث١ح ٚأثٕاء ِثٌٛٗ أِاَ ٌداْ 
د٠ٛاْ ػرشاع االترذائ١ح ٚاإلعرلٕاف١ح ٚاال

 .اٌّظاٌُ

 4 22 42 20 7 ن

٪ 2.3 32.2 55.7 33.2 4.7 

ال ذٛخذ أٞ ػغٛؽ ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ  -5
( اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ)اٌخاسخٟ ِٓ لثً ػ١ٍّٗ 

 .٠رؼّٓ ذٙشتًا ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح ذدٕثًا ٌرغ١١شٖ

 3 31 51 25 2 ن

٪ 0.5 27.2 50.3 35.2 3.5 

ال ٠رأثش اعرمالي ٚوفاءج ِشاخغ اٌسغاتاخ  -6
ٌٍخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ترسذ٠ذ اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ّٗ 

األذؼاب اٌرٟ ٠سظً ػ١ٍٙا ِٓ اٌّىٍف 
 .اٌؼش٠ثٟ

 4 34 43 32 5 ن

٪ 5.0 36.4 40.7 32.2 4.7 

 

  َلدااا إ٩ااجهر صٌصُااخ ثٔؽجدااجس فْااخ ثللضىّاا٢جس   دكنااومااا عاام َااٌي ثلذجفااظ        
ٍ ثلقْاجدُز وهااى ماج َىٝااق  ثلؾااوو     ثلايٌ َىٝااـ ثللضىّاا٢جس  ( 5 - 08)ًماام  ثِصا

٩ُااز ثلوًثّاز ٩لاً     أفاٌثه ثلقْجدُز وثٖنقٌثف ثلل٪ُاجًٌ وهًؽاز ثللىثفقاز ٔؽجداجس     
 :جِص٩ٍذجًثس هيث ثللقىً مٌصذز صاجٍلُجل فْخ ثللضى٢ّجس ثلقْجدُز ب
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 (6- 24)خذٚي سلُ 
 

اٌسغااات١ح ٚاالٔسشافاااخ اٌّؼ١اس٠ااح ٢ساء أفااشاد اٌؼ١ٕااح زااٛي اٌرأ١٘ااً اٌؼٍّااٟ ٚإٌّٙااٟ ٌّشاخؼااٟ          اٌّرٛعااـاخ
ٚاعارماِرُٙ ِآ إٌاز١اح األخالل١اح ٚاٌغاٍٛو١ح       ,اٌسغاتاخ اٌخاسخ١١ٓ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ترمذ٠ُ اٌخاذِاخ اٌؼاش٠ث١ح  

 .ػغٛؽ ػ١ٍُٙ ِٓ اٌؼّالء أٌٚػذَ ٚخٛد  ,ٚاعرمالٌُٙ
 

 اٌؼثاسج
اٌّرٛعؾ 
 ٟاٌسغات

االٔسشاف 
 اٌّؼ١اسٞ

 اٌرشذ١ة
دسخح 
 اٌّٛافمح

٠رّرغ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ترأ١ً٘  -2
ػٍّٟ ِر١ّض ِٚؤ٘الخ ١ِٕٙح ذظٙش ِٓ خالي 

 إٌٖٝ ٚاػرّادٖ ٌإللشاساخ اٌؼش٠ث١ح اٌّمذِح إػذاد
ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٚأثٕاء ِثٌٛٗ أِاَ ٌداْ 

د٠ٛاْ الترذائ١ح ٚاإلعرلٕاف١ح ٚاالػرشاع ا
 .اٌّظاٌُ

 ِٛافك 2 1.014 4.02

٠ثذٚ أْ ِشاخؼٟ اٌسغاتاخ اٌخاسخ١١ٓ اٌز٠ٓ  -3
٠مذِْٛ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ٌٍّىٍف١ٓ ٠رّرؼْٛ 
تخثشج ٚاعؼح ٚتاالخرٙاد فٟ ػٍُّٙ اٌزٞ ٠مِْٛٛ 

 .تٗ

 ِٛافك 3 1.207 4.23

٠رّرغ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ تاعرمالي  -4
ِٕٟٙ ٚراذٟ ٚاعرماِح فٟ اٌغٍٛن ٠ّٕؼٗ ِٓ 

ٌذٜ ذمذ٠ّٗ ( اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ)ِساتاج ػ١ٍّٗ 
ٖ ٚاػرّادٖ إػذادٌٍخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ِٓ خالي 

ٌإللشاساخ اٌؼش٠ث١ح ٚأثٕاء ِثٌٛٗ أِاَ ٌداْ 
د٠ٛاْ ػرشاع االترذائ١ح ٚاإلعرلٕاف١ح ٚاال

 .اٌّظاٌُ

 ِسا٠ذ 4 1.253 4.17

ػغٛؽ ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ  أٌال ذٛخذ  -5
( اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ)اٌخاسخٟ ِٓ لثً ػ١ٍّٗ 

 .٠رؼّٓ ذٙشتًا ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح ذدٕثًا ٌرغ١١شٖ
 ِسا٠ذ 5 1.234 4.16

ال ٠رأثش اعرمالي ٚوفاءج ِشاخغ اٌسغاتاخ  -6
اٌخاسخٟ فٟ ذمذ٠ّٗ ٌٍخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ترسذ٠ذ 

 .ػ١ٍٙا ِٓ اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ األذؼاب اٌرٟ ٠سظً
 ِسا٠ذ 6 1.242 4.11

 

     داك  ؽلُا٨ ٩ذاجًثس ثللقاىً لام صٚال       ( 5 - 08)َضٞـ ما ثلؾاوو  ثلْاجده ًمام
  (.مىثفه صلجمجل)مضى٢ّجصهج ثلقْجدُز لوًؽز ثللىثفقز 

  جِصٍب( مىثفه)هًؽز ثللىثفقز  أميسثل٪ذجًثس ثلضٍ  دك وَضٞـ: 

َضلض٨ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ دضكهُال ٩للاٍ مضلُاَ وماؤهٗس مهاُاز      " ٩ذجًر  -
مٚاالقز  إلااًه وث٩ضلااجهه لٕمااٌثًثس ثلٞااٌَذُز ثللقومااز   إ٩ااوثهص٦هااٌ مااا مااٗ   

ثلَبجر وثلومل وأعاج  مغىل  أمجب لؾج  ث٩ٖضاٌثٛ ثٖدضوثةُاز وثّٖاضتاجفُز وهَاىث      
  للقاىً ثلوًثّاز ودلا     جدٍومو فٚلش ثل٪ذاجًر ٩لاً أ٩لاً مضىّا٠ فْا     ". ثلل٦جلم

وثلضٍ صاقٌٚ ماج داُا   ( مىثفه)لوًؽز  ودجللقجًنز م٨ ثللضى٠ّ ثللٌؽـ(. 8.30)
 .َ٪ضذٌ ثللضى٠ّ ثلقْجدٍ مضى٠ّ نْذُجل, (91..ما  أملإلً  1..8ما )
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مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا ثليَا َقومى  ثلنومجس ثلٌَٞذُز  أ َذوو " ٩ذجًر  -
         " لللدلااااُا َضلض٪اااى  دنذاااٌر وثّااا٪ز ودجٖؽضهاااجه فاااٍ ٩للهااام ثلااايٌ َقىماااى  دااا      

 .(9..8)فٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ و

  هًؽاز   أمايس ثل٪ذجًثس ثلضاٍ   دك ( 5 - 08)وَضٞـ ما ناِ ثلؾوو  ثلْجده ًمم
 :ِصٍجب( مقجَو)ثللىثفقز 

َضلضاا٨ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دجّااضقٗ  مهاااٍ وىثصااٍ وثّااضقجمز فااٍ "٩ذااجًر  -
لاااوي صقوَلااا  للناااومجس ( ثللدلااا  ثلٞاااٌَذٍ)ثلْااالىد َلا٪ااا  ماااا مقجداااجر ٩لُلااا  

ه وث٩ضلااجهه لٕمااٌثًثس ثلٞااٌَذُز وأعاااج  مغىلاا  أمااجب   إ٩ااوثهثلٞااٌَذُز مااا مااٗ   
وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً    " ل٦اجلم لؾج  ث٩ٖضٌثٛ ثٖدضوثةُز وثّٖاضتاجفُز وهَاىث  ثل  

 (..8.1)مضى٠ّ فْجدٍ 

ٖ صىؽااو أٌ ٝااطىٟ ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ مااا مذاال ٩لُلاا   " ٩ذااجًر  -
(  ٍ وفٚاالش " صؾاذاجل لضطُُاٌه  , َضٞالا صهٌدااجل ماا هفا٨ ثلٞااٌَذز   ( ثللدلا  ثلٞاٌَذ

 (.8.15)ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 

ثّضقٗ  وباج ر مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ صقوَلا  للناومجس      َضكعٌٖ " ٩ذجًر -
ٍ      ثْص٪اجح ثلٞاٌَذُز دضقوَاو    وفٚاالش " ثلضاٍ َقٚاال ٩لُهاج ماا ثللدلا  ثلٞاٌَذ

 (.8.11)ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 

 
وثلضاٍ  , وثلغجنُز ماا ثلؾاوو  صاجٍلُاجل    ثْولً ثلْجدقز ثل٪ذجًثس ٩لً ؽل٨َُٗف٤ و     

          دلضىّااااا٢جس فْاااااجدُز ٩لاااااً ثلضاااااىثلٍ   (مىثفاااااه)فقاااااز بجناااااش فُهاااااج هًؽاااااجس ثللىث
نْذُجل مقجًنز دجللضى٠ّ ثللاٌؽـ لوًؽاز    مقذىلزبجنش مىثفقجس  هجدكن (9..8 - 8.30)

بلاج ٦َهاٌه   , (91..ما  أملإلً  1..8ما )وثلضٍ صاقٌٚ مج دُا ( مىثفه) ثللىثفقز
 .ّجدقجل( 5 - .)   ثلؾوو  ًمم 

 
     َٗفااا٤ فاااٍ ثل٪ذاااجًثس ثلغجلغاااز وثلٌثد٪اااز وثلنجمْاااز ماااا نااااِ ثلؾاااوو         بلاااج و     

          دلضىّا٢جس فْاجدُز ٩لاً ثلضاىثلٍ      (مقجَاو )وثلضٍ بجنش فُهج هًؽجس ثللىثفقز , صاجٍلُجل
مقجًناز دجللضىّا٠ ثللاٌؽـ لوًؽاز      مضى٢ّز ومقذىلز نْذُجل( 8.11 - 8.15 - .8.1)
لل٪ذاجًثس بلاج ٦َهاٌه    ( 1..8ما  أملإلً  1..9ما )وثلضٍ صاقٌٚ مج دُا ( مقجَو)

 :ثِصٍوَلدااج ثلضاُٚل فْخ , ّجدقجل( 5 - .)ثلؾوو  ًمم 
 

َضلضاا٨ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دجّااضقٗ  مهاااٍ وىثصااٍ     "فااٍ ثل٪ذااجًر ثلغجلغااز   -
ٍ )وثّاضقجمز فااٍ ثلْالىد َلا٪اا  مااا مقجداجر ٩لُلاا      لااوي صقوَلاا  ( ثللدلاا  ثلٞاٌَذ

مغىلا    وأعااج  ثلٌَٞذُز  لٕمٌثًثسوث٩ضلجهه  هإ٩وثهللنومجس ثلٌَٞذُز ما مٗ  
وثلضاٍ بجناش فُهاج    " لؾج  ث٩ٖضاٌثٛ ثٖدضوثةُاز وثّٖاضتاجفُز وهَاىث  ثلل٦اجلم      أمجب

ثلاايٌ  ثْمااٌ( .8.1)وفٚااىلهج ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ  ( مقجَااو)هًؽااز ثللىثفقااز 
 و هثحمٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ دقىث٩او ّالىد       ثلضاَثب َلاش ثٖنضذجه فى  ٩اوب  

فُلاج َنا٘    ,ثلٚجهًر ماا ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا      مهاز ثللٌثؽ٪ز
ما مٗ  صقوَل  للناومجس ثلٞاٌَذُز ٩اا     وثلْلىد ثلقْا  ثّٖضقٗ  وثّٖضقجمز
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مغىلا    وأعااج  ثلٞاٌَذُز   لٕماٌثًثس وث٩ضلاجهه   هإ٩اوثه ثللدل  ثلٌَٞذٍ ما مٗ  
ملاج َ٪٢اٍ مؤٕاٌ     ,ز وهَاىث  ثلل٦اجلم  لؾج  ث٩ٖضٌثٛ ثٖدضوثةُاز وثّٖاضتاجفُ   أمجب

مٚاوثمُز ثلذُجناجس ثللجلُاز ثلضاٍ َقاىب دضقاوَلهج مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس          ماوي هجمجل فاى   
 .ثلنجًؽٍ للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

ٖ صىؽو أٌ ٝطىٟ ٩لً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ ماا     " وفٍ ثل٪ذجًر ثلٌثد٪ز  -
ٍ  )مذل ٩لُلا    " ا صهٌداجل ماا هفا٨ ثلٞاٌَذز صؾاذاجل لضطُُاٌه      َضٞال ( ثللدلا  ثلٞاٌَذ

( 8.15)وفٚلش ٩لاً مضىّا٠ فْاجدٍ    ( مقجَو)وثلضٍ بجنش فُهج هًؽز ثللىثفقز 
مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دقىث٩ااو  ثلضااَثبثلاايٌ َلاااش ثٖنضذااجه فااى  ٩ااوب  ثْمااٌ

ثلٚااجهًر مااا ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا فُلااج      ثللهاااز و هثحّاالىد 
ٌ و ٪ااجحَناا٘ ثْص مٚااوثمُز وعقااز ثلذُجنااجس   مااويهجمااجل فااى    ثلملااج َ٪٢ااٍ مؤٕاا

ثللجلُاز ثلضااٍ َقاىب دضقااوَلهج مٌثؽاا٨ ثلقْاجدجس ثلنااجًؽٍ للٚالقز ثلَبااجر وثلااومل     
 .لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 
ثّضقٗ  وبااج ر مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ       َضكعٌٖ " وفٍ ثل٪ذجًر ثلنجمْز  -

ثلضاااٍ َقٚااال ٩لُهاااج ماااا ثللدلااا   ثْص٪اااجحصقوَلااا  للناااومجس ثلٞاااٌَذُز دضقوَاااو 
وفٚاالش ٩لااً مضىّاا٠   ( مقجَااو)وثلضااٍ بجنااش فُهااج هًؽااز ثللىثفقااز    " ثلٞااٌَذٍ
ثْماااٌ ثلااايٌ َلااااش ثٖنضذاااجه فاااى  ٩اااوب مُاااجب وصقلاااٍ مٌثؽااا٨    (.8.11)فْاااجدٍ 

ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دقىث٩ااو ّاالىد و هثح مهاااز ثللٌثؽ٪ااز ثلٚااجهًر مااا ثلهُتااز    
ماا ماٗ    , فُلج َن٘ مومجس ثلَبجر وثلٞاٌَذز , اثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُ

ه وث٩ضلاااجهه إ٩اااوثهصقوَلااا  للناااومجس ثلٞاااٌَذُز لللدلااا  ثلٞاااٌَذٍ ماااا ماااٗ       
لٕمٌثًثس ثلٞاٌَذُز وأعااج  مغىلا  أماجب لؾاج  ث٩ٖضاٌثٛ ثٖدضوثةُاز وثّٖاضتاجفُز         

فاى  ٝا٪  مٚاوثمُز وعقاز ثلذُجناجس       جل  هاجد ٕادىب كَو  دملج , وهَىث  ثلل٦جلم
ُاز ثلضااٍ َقاىب دضقااوَلهج مٌثؽاا٨ ثلقْاجدجس ثلنااجًؽٍ للٚالقز ثلَبااجر وثلااومل     ثللجل

 .لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

 
.. 

ٍ  )١ٌو وأّجلُخ ثلاق٘ ثلٞاٌَذٍ ثلضاٍ َقاىب دهاج      ( ثلااجف٘ ثلٞاٌَذ
دلٚلقز ثلَبجر وثلومل وثّضاجههج لللقىمجس وثلٞىثد٠ ثللاجّاذز للضكباو   

ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨   مااا ٙااقز ثلذُجنااجس ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز  
 .ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 
٩ُااااز ثلوًثّاااز فاااى  ٩ذاااجًثس  أفاااٌثه  ًث ٩ذاااجًثس لقُاااجُ ( .)صااام صنٚاااُ٘      

             ثللقااااااىً ثللض٪لقااااااز د٢ااااااٌو وأّااااااجلُخ ثلاقاااااا٘ ثلٞااااااٌَذٍ ثلضااااااٍ َقااااااىب دهااااااج     
دلٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل وثّاااضاجههج لللقىماااجس وثلٞاااىثد٠   ( ثلااااجف٘ ثلٞاااٌَذٍ)

ثللاجّذز للضكبو ماا ٙاقز ثلذُجناجس ثللجلُاز وثلناومجس ثلٞاٌَذُز ثللقوماز ماا مٌثؽا٨          
    ٍ وفُلاج َلااٍ  , ثلقْاجدجس ثلنااجًؽٍ للٚالقز ثلَبااجر وثلاومل لضؾاااخ ثلضهاٌح ثلٞااٌَذ
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بلاج ٦َهاٌ فاٍ ثلؾاوو       ل٪ذاجًثس لثل٪ُااز   أفاٌثه ٩ٌٛ صقلُل وماجمٖاز نضاجةؼ إؽجداجس    
 :جِصٍب (5 - .0)ًمم 

 (5 - 44) رقن جذّل

توصالحح الككااج   ( الحااحا الضازيثي  )عزق ّأساالية الححاا الضازيثي التاي يقاْم تِاا       العيٌح حْل  أفزاد آراء 

الوقذهاح  ّالذخل ّاستٌادُا للوقْهاخ ّالضْاتظ الوٌاسثح للتأكذ هي صحح الثياًاخ الوالياح ّالخاذهاخ الضازيثيح    

 :هي هزاجع الحساتاخ الخارجي لوصلحح الككاج ّالذخل لتجٌة التِزب الضزيثي

 

 اٌؼثاسج
ِٛافك 
 ذّاًِا

 ِسا٠ذ ِٛافك
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

٠رُ اٌرسمك فٟ إخشاءاخ اٌفسض ِٓ طسح  -2
اإللشاس اٌؼش٠ثٟ اٌّؼذ ٚاٌّؼرّذ ِٓ ِشاخغ 
اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٚخ١ّغ اٌىشٛفاخ اٌّشفمح 

 .تٗ ٚاٌّـٍٛتح ٔظاًِا ِٓ اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ

 1 2 5 52 42 ن

٪ 55.7 52.5 5.0 2.3 1.1 

٠رُ اٌرسمك فٟ إخشاءاخ اٌفسض ِٓ ذمش٠ش  -3
ٚإ٠ؼازاخ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌٍث١أاخ 

 .اٌّا١ٌح ٚاٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح

 1 1 4 52 42 ن

٪ 42.5 62.1 4.7 1.1 1.1 

٠رُ اٌرسمك فٟ إخشاءاخ اٌفسض ترؼّٓ ذمش٠ش  -4
 تأِْشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ فمشج اٌشأٞ 

اٌث١أاخ اٌّا١ٌح ِـاتمح ٌّا ٘ٛ ِم١ذ تاٌذفاذش 
 .ٚاٌغدالخ

 1 3 0 47 42 ن

٪ 55.7 54.5 2.7 3.5 1.1 

٠رُ اٌرخـ١ؾ إلخشاءاخ ػ١ٍّح اٌفسض اٌّىرثٟ  -5
اٌّا١ٌح ٚا١ٌّذأٟ ٌٍرأوذ ِٓ طسح اٌث١أاخ 

ٚاٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح اٌّمذِح ِٓ ِشاخغ 
 .اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ

 1 3 23 42 41 ن

٪ 47.2 52.1 25.6 3.5 1.1 

٠رُ إثثاخ وافح إخشاءاخ ػ١ٍّح اٌفسض ِٓ  -6
اٌثذا٠ح ٌٍٕٙا٠ح فٟ ِساػش األػّاي ٠ٚثثد ف١ٙا 
ِا ٠ؤ٠ذ ذف٠ٛغ اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ ٌّشاخغ 

اٌّغل١ٌٛاخ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٔظاًِا ٚذسٍّٗ 
 .إٌظا١ِح ٚاٌمؼائ١ح

 1 4 26 47 32 ن

٪ 45.2 54.5 20.2 4.7 1.1 

ذخؼغ إخشاءاخ اٌفسض ٌّؼا١٠ش فسض  -7
إخشاءاخ ِؼرّذج ِٚرفك ػ١ٍٙا فٟ , ػش٠ثٟ

فشٚع ِظٍسح اٌفسض ٌذٜ خ١ّغ إداساخ ٚ
 .اٌضواج ٚاٌذخً تاٌٍّّىح

 2 7 22 32 41 ن

٪ 47.3 45.2 31.6 2.3 2.3 

  
ناا  َلدااا إ٩ااجهر صٌصُااخ ثٔؽجدااجس فْااخ ثللضىّاا٢جس      أومااا عاام َااٌي ثلذجفااظ         

ثلايٌ َىٝاـ ثللضىّا٢جس    , (5 - 05)ثلقْجدُز وهى مج َىٝق  ثلؾاوو  ثلضاجلٍ ًمام    
ثلاجفٚاُا  )ثل٪ُااز   أفاٌثه ثلقْجدُز وثٖنقٌثفجس ثلل٪ُجًَاز وهًؽاز ثللىثفقاز ٔؽجداجس     

فْااخ ثللضىّاا٢جس ثلقْااجدُز  ٩لااً ٩ذااجًثس هاايث ثللقااىً مٌصذااز صاجٍلُااجل( ثلٞااٌَذُُا
 :جِصٍب
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 (5 - 45) رقن جذّل

عازق ّأسااالية الححاا الضاازيثي التااي   العيٌااح حااْل  أفازاد  راءالوتْساغاخ الحساااتيح ّارًحزافااخ الوعياريااح    

توصلحح الككاج ّالذخل ّاستٌادُا للوقْهاخ ّالضْاتظ الوٌاسثح للتأكذ هي صاحح  ( الحاحا الضزيثي)يقْم تِا 

الوالياح ّالخاذهاخ الضازيثيح الوقذهاح هاي هزاجاع الحسااتاخ الخاارجي لوصالحح الككااج ّالاذخل لتجٌاة             الثياًاخ 

 :التِزب الضزيثي

 

 اٌؼثاسج
اٌّرٛعؾ 
 اٌسغاتٟ

االٔسشاف 
 اٌّؼ١اسٞ

 اٌرشذ١ة
دسخح 
 اٌّٛافمح

٠رُ اٌرسمك فٟ إخشاءاخ اٌفسض ِٓ طسح  -2
اإللشاس اٌؼش٠ثٟ اٌّؼذ ٚاٌّؼرّذ ِٓ ِشاخغ 

اٌخاسخٟ ٚخ١ّغ اٌىشٛفاخ اٌّشفمح تٗ اٌسغاتاخ 
 .ٚاٌّـٍٛتح ٔظاًِا ِٓ اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ

5.42 1.740 2 
ِٛافك 
 ذّاِا

٠رُ اٌرسمك فٟ إخشاءاخ اٌفسض ِٓ ذمش٠ش  -3
ٚإ٠ؼازاخ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌٍث١أاخ 

 .اٌّا١ٌح ٚاٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح
5.45 1.652 3 

ِٛافك 
 ذّاِا

٠رُ اٌرسمك فٟ إخشاءاخ اٌفسض ترؼّٓ  -4
ذمش٠ش ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ فمشج اٌشأٞ 

اٌث١أاخ اٌّا١ٌح ِـاتمح ٌّا ٘ٛ ِم١ذ تاٌذفاذش  تأْ
 .ٚاٌغدالخ

5.41 1.256 4 
ِٛافك 
 ذّاِا

٠رُ اٌرخـ١ؾ إلخشاءاخ ػ١ٍّح اٌفسض اٌّىرثٟ  -5
ٚا١ٌّذأٟ ٌٍرأوذ ِٓ طسح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح 

اٌؼش٠ث١ح اٌّمذِح ِٓ ِشاخغ ٚاٌخذِاخ 
 .اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ

5.22 1.273 5 
ِٛافك 
 ذّاِا

٠رُ إثثاخ وافح إخشاءاخ ػ١ٍّح اٌفسض ِٓ  -6
اٌثذا٠ح ٌٍٕٙا٠ح فٟ ِساػش األػّاي ٠ٚثثد ف١ٙا ِا 
٠ؤ٠ذ ذف٠ٛغ اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ ٌّشاخغ اٌسغاتاخ 
اٌخاسخٟ ٔظاًِا ٚذسٍّٗ اٌّغل١ٌٛاخ إٌظا١ِح 

 .ٚاٌمؼائ١ح

 ِٛافك 6 1.032 5.21

ذخؼغ إخشاءاخ اٌفسض ٌّؼا١٠ش فسض  -7
إخشاءاخ ِؼرّذج ِٚرفك ػ١ٍٙا فٟ , ػش٠ثٟ

فشٚع ِظٍسح اٌضواج اٌفسض ٌذٜ خ١ّغ إداساخ ٚ
 .ٚاٌذخً تاٌٍّّىح

 ِٛافك 7 1.202 4.20

 

      هًؽااز  أماايسثل٪ذااجًثس ثلضااٍ   دااك ( 5 - 05)َضٞااـ مااا ثلؾااوو  ثلْااجده ًماام
 :زثِصُ( مىثفه صلجمجل)ثللىثفقز 

ثلٞااٌَذٍ ثلل٪ااو  ثٔمااٌثًثلاقاا٘ مااا ٙااقز   إؽااٌث ثسَااضم ثلضققااه فااٍ  "٩ذااجًر  -
            وثلل٪ضلاااااو ماااااا مٌثؽااااا٨ ثلقْاااااجدجس ثلناااااجًؽٍ وؽلُااااا٨ ثلدٖاااااىفجس ثللٌفاااااه    

ٍ , داا   أ٩لااًومااو فٚاالش ثل٪ذااجًر ٩لااً  " وثلل٢لىدااز ن٦جمااجل مااا ثللدلاا  ثلٞااٌَذ
ودجللقجًنااز دجللضىّاا٠  (. .8..)ودلطااش ثلوًؽااز  , مضىّاا٠ فْااجدٍ لللقااىً بداال  

ٌ , (5إلاً   91..ماا  )وثلضٍ صاقٌٚ ماج داُا   ( مىثفه صلجمجل)ثللٌؽـ لوًؽز   َ٪ضذا
 (.مىثفه صلجمجل)أ٩لً هًؽز فٍ  إلًنْذُجل للىٙى   جلمضى٢ّ ثللضى٠ّ ثلقْجدٍ
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جفجس مٌثؽااا٨ َاااضم ثلضققاااه فاااٍ إؽاااٌث ثس ثلاقااا٘ ماااا صقٌَاااٌ وإَٞااا   " ٩ذاااجًر  -
وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً    " ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ للذُجنجس ثللجلُز وثلنومجس ثلٌَٞذُز

 (..8..)مضى٠ّ فْجدٍ 

َااضم ثلضققااه فااٍ إؽااٌث ثس ثلاقاا٘ دضٞاالا صقٌَااٌ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس        " ٩ذااجًر  -
ثلذُجنااجس ثللجلُااز م٢جدقااز للااج هااى مقُااو دجلااوفجصٌ       دااك ثلنااجًؽٍ فااٍ فقااٌر ثلااٌأٌ   

 (.81..)وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " وثلْؾٗس

َااضم ثلضن٢اا٠ُ ٔؽااٌث ثس ٩للُااز ثلاقاا٘ ثللدضذااٍ وثللُااوثنٍ للضكبااو مااا    " ٩ذااجًر  -
ٙاااقز ثلذُجناااجس ثللجلُاااز وثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز ثللقوماااز ماااا مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس    

 (..0..)ضى٠ّ فْجدٍ وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً م" ثلنجًؽٍ

 

  ثل٪ذجًثس ثلضاٍ أمايس هًؽاز     دك ( 5 - 05)وَضٞـ ما ناِ ثلؾوو  ثلْجده ًمم
 :جِصٍب( مىثفه)ثللىثفقز 

َضم إعذجس بجفاز إؽاٌث ثس ٩للُاز ثلاقا٘ ماا ثلذوثَاز للاهجَاز فاٍ مقجٝاٌ          "٩ذجًر  -
ث٩ْلاااج  وَغذاااش فُهاااج ماااج َؤَاااو صااااىَٜ ثللدلااا  ثلٞاااٌَذٍ للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس 

وفٚلش ثل٪ذاجًر ٩لاً   " وصقلل  ثللْتىلُجس ثلا٦جمُز وثلقٞجةُز, ٦جمجلثلنجًؽٍ ن
 (.01..)مضى٠ّ فْجدٍ 

ٍ   "٩ذجًر  - م٪ضلاور ومضااه ٩لُهاج    , صن٨ٞ إؽٌث ثس ثلاق٘ لل٪اجٌَُ فقا٘ ٝاٌَذ
فاااٍ إؽاااٌث ثس ثلاقااا٘ لاااوي ؽلُااا٨ إهثًثس وفاااٌو٧ مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل      

 (.8.23)وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " دجللللدز

 
وثلغجنُااز وثلغجلغااز وثلٌثد٪ااز مااا     ثْولااًوَٗفاا٤ ٩لااً ؽلُاا٨ ثل٪ذااجًثس ثلْااجدقز         

     وثلضااااٍ بجنااااش فُهااااج هًؽااااجس ثللىثفقااااز  , صاجٍلُااااجل( 5 - 05)ثلؾااااوو  ثلْااااجده ًماااام 
(  .0.. - 81.. - .8.. - .8..)دلضى٢ّجس فْجدُز ٩لاً ثلضاىثلٍ   ( مىثفه صلجمجل)

مقجًنااز دجللضىّاا٠ ثللااٌؽـ لوًؽااز ثللىثفقااز   هااج بجنااش مىثفقااجس صجمااز مقذىلااز نْااذُجل دكن
بلاج ٦َهاٌه ثلؾاوو  ًمام     , (5إلاً   91..ماا  )وثلضٍ صاقٌٚ ماج داُا   ( مىثفه صلجمجل)
 .ّجدقجل( 5 - .)
 

( 5 - 05)وبلج َٗف٤ فٍ ثل٪ذجًصُا ثلنجمْاز وثلْجهّاز ماا نااِ ثلؾاوو  ًمام            
دلضىّا٢ُا فْاجدُُا ٩لاً     (مىثفه)وثلضٍ بجنش فُهج هًؽجس ثللىثفقز , ثلْجده صاجٍلُجل

هاج بجناش مىثفقاجس مضىّا٢ز مقجًناز دجللضىّا٠ ثللاٌؽـ        دكن, (8.23 - 01..)ثلضىثلٍ 
 (.91..ما  أملإلً  1..8ما )وثلضٍ صاقٌٚ مج دُا ( مىثفه)لوًؽز ثللىثفقز 

 
موي فج٩لُاز ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز وأن٦لاز مٚالقز ثلَباجر          .5

 .ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍوثلومل صؾجه هوً مٌثؽ٨ 

 
٩ُاااز ثلوًثّااز فااى  ثل٪ذااجًثس     أفااٌثه  ًث ٩ذااجًثس لقُااجُ  ( .)صاام صنٚااُ٘       

ثللض٪لقااز دلااوي فج٩لُااز ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ وٖةقضاا  ثلضااُيَااز وأن٦لااز مٚاالقز ثلَبااجر      
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    ٍ وفُلاج َلاٍ   , وثلومل صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ لضؾااخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
ثل٪ُاااز فااى  هاايه ثل٪ذااجًثس بلااج هااى مىٝااـ       أفااٌثه٩ااٌٛ صقلُاال وماجمٖااز نضااجةؼ   

 :جِصٍب( 5 - .0)دجلؾوو  ثلضجلٍ ًمم 

 (5 - 46) رقن جذّل

التٌحيذيح ّأًظوح هصلحح الككاج ّالذخل تجاٍ دّر هذٓ فاعليح الٌظام الضزيثي ّرئحتَ العيٌح حْل  أفزاد آراء 

 :هزاجع الحساتاخ الخارجي لتجٌة التِزب الضزيثي

 

 اٌؼثاسج
ِٛافك 
 ذّاًِا

 ِسا٠ذ ِٛافك
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

٠ٛػر إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح  -2
اٌؼمٛتاخ اٌالصِح ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ 

ٌّؼا١٠ش اٌّشاخؼح اٌخاسخٟ فٟ زاي ِخاٌفرٗ 
ٚاٌّساعثح اٌّا١ٌح اٌّرؼاسف ػ١ٍٙا فٟ اٌٍّّىح 
تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ دفغ 

 .اٌؼش٠ثح

 7 21 25 41 34 ن

٪ 32.2 47.3 27.2 23.1 2.3 

٠ٛػر إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح  -3
اٌؼمٛتاخ اٌالصِح ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ 

ذمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌخاسخٟ فٟ زاي ِخاٌفرٗ فٟ 
اٌؼش٠ث١ح تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف ػٍٝ اٌرٙشب 

 .ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح

 7 21 26 41 33 ن

٪ 37.6 47.3 20.2 23.1 2.3 

ذمَٛ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ترث١ٍغ ا١ٌٙلح  -4
اٌغؼٛد٠ح ٌٍّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ تاذخار 
اٌؼمٛتاخ اٌالصِح ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ 

اٌّشاخؼح  اٌخاسخٟ فٟ زاي ِخاٌفرٗ ٌّؼا١٠ش
ٚاٌّساعثح اٌّا١ٌح اٌّرؼاسف ػ١ٍّٙا فٟ 

تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ ػٍٝ , اٌٍّّىح
 .اٌرٙشب ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح

 6 6 21 46 30 ن

٪ 44.2 53.4 23.1 7.1 7.1 

ذمَٛ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً تّالزمح ِشاخغ  -5
فٟ زاي ذٛسؿٗ , اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ لؼائ١ًا

اٌّا١ٌح أٚ فٟ ػ١ٍّاخ ذض٠ٚش ٌٍث١أاخ 
ٌٍّغرٕذاخ تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ 

 .ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح

 23 22 32 22 25 ن

٪ 27.0 33.2 36.4 31.6 25.6 

ذمَٛ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ترث١ٍغ ٚصاسج  -6
فٟ زاي , اٌرداسج ٌرـث١ك اٌؼمٛتاخ اٌالصِح

ِخاٌفح ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌٕظاَ 
ِشاخؼرٗ ٌٍث١أاخ اٌششواخ اٌغؼٛدٞ فٟ 

تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف ػٍٝ اٌرٙشب , اٌّا١ٌح
 .ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح

 0 2 31 30 20 ن

٪ 32.0 44.2 35.2 21.0 2.7 

٠ٕثغٟ ذسذ٠ث إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٚالئسرٗ  -7
اٌرٕف١ز٠ح تشٟ ِٓ اٌرفظ١ً ترسذ٠ذ ٔٛع 
اٌّخاٌفاخ ٚاٌؼمٛتاخ تشأْ ِخاٌفاخ ِشاخغ 

ٚاٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌألٔظّح 
 .اٌّرؼاسف ػ١ٍُٙ فٟ اٌٍّّىح

 1 2 2 41 56 ن

٪ 65.3 47.3 0.5 2.3 1.1 
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  َلدااا إ٩ااجهر صٌصُااخ ثٔؽجدااجس فْااخ ثللضىّاا٢جس   دكنااومااا عاام َااٌي ثلذجفااظ        

ثلايٌ َىٝاـ ثللضىّا٢جس    ( 5 - .0)ثلقْجدُز وهاى ماج َىٝاق  ثلؾاوو  ثلضاجلٍ ًمام       
ثل٪ُاز ٩لً ثل٪ذجًثس  أفٌثهثلقْجدُز وثٖنقٌثفجس ثلل٪ُجًَز وهًؽز ثللىثفقز ٔؽجدجس 

 :جِصٍب

 ( 5 - 42) رقن جذّل                                                            

فاعليااح الٌظااام الضاازيثي ّرئحتااَ  هااذٓالعيٌااح حااْل  أفاازاد راءالوتْسااغاخ الحساااتيح ّارًحزافاااخ الوعياريااح  

 :التٌحيذيح ّأًظوح هصلحح الككاج ّالذخل تجاٍ دّر هزاجع الحساتاخ الخارجي لتجٌة التِزب الضزيثي

 

 اٌؼثاسج
اٌّرٛعؾ 
 اٌسغاتٟ

االٔسشاف 
 اٌّؼ١اسٞ

 اٌرشذ١ة
دسخح 
 اٌّٛافمح

٠ٕثغٟ ذسذ٠ث إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٚالئسرٗ  -7
ترسذ٠ذ ٔٛع اٌّخاٌفاخ اٌرٕف١ز٠ح تشٟ ِٓ اٌرفظ١ً 

ٚاٌؼمٛتاخ تشأْ ِخاٌفاخ ِشاخغ اٌسغاتاخ 
اٌخاسخٟ ٌألٔظّح ٚاٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح اٌّرؼاسف 

 .ػ١ٍُٙ فٟ اٌٍّّىح

5.54 1.213 2 
ِٛافك 
 ذّاِا

ذمَٛ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ترث١ٍغ ا١ٌٙلح  -4
اٌغؼٛد٠ح ٌٍّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ تاذخار اٌؼمٛتاخ 

اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ زاي اٌالصِح ػٍٝ ِشاخغ 
ِخاٌفرٗ ٌّؼا١٠ش اٌّشاخؼح ٚاٌّساعثح اٌّا١ٌح 

تمظذ ِغاػذج , اٌّرؼاسف ػ١ٍّٙا فٟ اٌٍّّىح
 .اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح

 ِٛافك 3 2.220 4.23

٠ٛػر إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح  -2
اٌؼمٛتاخ اٌالصِح ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ 

زاي ِخاٌفرٗ ٌّؼا١٠ش اٌّشاخؼح ٚاٌّساعثح  فٟ
اٌّا١ٌح اٌّرؼاسف ػ١ٍٙا فٟ اٌٍّّىح تمظذ 

 .ِغاػذج اٌّىٍف ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ دفغ اٌؼش٠ثح

 ِٛافك 4 2.325 4.76

٠ٛػر إٌظاَ اٌؼش٠ثٟ ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح  -3
اٌؼمٛتاخ اٌالصِح ػٍٝ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ 

اٌؼش٠ث١ح  فٟ زاي ِخاٌفرٗ فٟ ذمذ٠ُ اٌخذِاخ
تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ دفغ 

 .اٌؼش٠ثح

 ِٛافك 5 2.312 4.74

ذمَٛ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ترث١ٍغ ٚصاسج  -6
فٟ زاي , اٌرداسج ٌرـث١ك اٌؼمٛتاخ اٌالصِح

ِخاٌفح ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌٕظاَ 
, اٌششواخ اٌغؼٛدٞ فٟ ِشاخؼرٗ ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح

ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ دفغ  تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف
 .اٌؼش٠ثح

 ِٛافك 6 2.334 4.52

ذمَٛ ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً تّالزمح ِشاخغ  -5
فٟ زاي ذٛسؿٗ فٟ , اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ لؼائ١ًا

ػ١ٍّاخ ذض٠ٚش ٌٍث١أاخ اٌّا١ٌح أٚ ٌٍّغرٕذاخ 
تمظذ ِغاػذج اٌّىٍف اٌؼش٠ثٟ ػٍٝ اٌرٙشب ِٓ 

 .دفغ اٌؼش٠ثح

 ِسا٠ذ 7 2.416 4.12
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  هًؽااز  أماايسثل٪ذااجًثس ثلضااٍ   دااك ( 5 - .0)مااا ثلؾااوو  ثلْااجده ًماام   وَضٞااـ

 :جِصٍب( مىثفه صلجمجل)ثللىثفقز 

         ماااااا  دٖاااااٍَاذطاااااٍ صقاااااوَظ ثلا٦اااااجب ثلٞاااااٌَذٍ وٖةقضااااا  ثلضااُيَاااااز   "٩ذاااااجًر  -
دضقوَااو نااى٧ ثللنجلاااجس وثل٪قىدااجس دٖااك  منجلاااجس مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس   , ثلضاٚااُل

وماو فٚالش   " وثلل٪جٌَُ ثللهاُاز ثللض٪اجًف ٩لاُهم فاٍ ثللللداز      لٓن٦لزثلنجًؽٍ 
ً ثل٪ذجًر ٩لً  (. 8...)ودلطاش ثلوًؽاز   ثللضىّا٢جس ثلقْاجدُز لللقاىً بدال      أ٩لا

                وثلضااٍ صاقٚااٌ مااج دااُا    ( مىثفااه صلجمااجل )ودجللقجًنااز دجللضىّاا٠ ثللااٌؽـ لوًؽااز    
وماو صضااه نضُؾاز هايه      .مقذاى  نْاذُجل   َ٪ضذٌ ثللضى٠ّ ثلقْجدٍ, (5إلً  91..ما )

ٍ ) ثل٪ذجًر م٨ مج ؽج  دوًثّاز  ً )وهًثّاز  ( هاـ 0.95, ثلٖاهٌثن ( ب9118, ماٚاى
دااك  هاااجد  لااىٛ وعطااٌثس فااٍ ثْن٦لااز وثللااىثةـ       ( ب9118, مجّاام)وهًثّااز 

 .ثلٌَٞذُز وملج َاذطٍ صقوَغهج

 

  ثل٪ذجًثس ثلضاٍ أمايس هًؽاز     دك ( 5 - .0)وَضٞـ ما ناِ ثلؾوو  ثلْجده ًمم
 :ثِصٍ( مىثفه)ثللىثفقز 

صقىب مٚلقز ثلَبجر وثلومل دضذلُا  ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز لللقجّاذُا ثلقاجنىنُُا      "٩ذجًر  -
دجصنااجى ثل٪قىدااجس ثلٍٗمااز ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ فااج  منجلاضاا         

ٚو مْج٩ور دق, لل٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز وثللقجّذز ثللجلُز ثللض٪جًف ٩لُهلج فٍ ثللللدز
وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لاً مضىّا٠   " ثللدل  ثلٌَٞذٍ ٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 (.8.29)فْجدٍ 

َىٝـ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقض  ثلضااُيَز ثل٪قىدجس ثلٍٗمز ٩لً مٌثؽا٨  " ٩ذجًر  -
ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ فاااج  منجلاضااا  لل٪اااجٌَُ ثللٌثؽ٪اااز وثللقجّاااذز ثللجلُاااز   

دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ٩لااً ثلضهااٌح مااا هفاا٨      ثللض٪ااجًف ٩لُهلااج فااٍ ثللللدااز  
 (.5..8)وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ " ثلٌَٞذز

َىٝـ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقض  ثلضااُيَز ثل٪قىداجس ثلٍٗماز ٩لاً مٌثؽا٨     "٩ذجًر  -
ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ فج  منجلاض  فٍ صقوَم ثلنومجس ثلٌَٞذُز دقٚاو مْاج٩ور   

  ٌ وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً مضىّا٠ فْاجدٍ      " َذزثللدل  ٩لً ثلضهٌح ما هفا٨ ثلٞا
(8..8.) 

صقااىب مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دضذلُاا  وٍثًر ثلضؾااجًر لض٢ذُااه ثل٪قىدااجس       "٩ذااجًر  -
فٍ فج  منجلاز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ لا٦اجب ثلٖاٌبجس ثلْا٪ىهٌ       , ثلٍٗمز

دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ٩لااً ثلضهااٌح مااا هفاا٨     , فااٍ مٌثؽ٪ضاا  للذُجنااجس ثللجلُااز  
 (....8)فٚلش ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ و" ثلٌَٞذز

 

  ثل٪ذاجًثس ثلضاٍ أمايس هًؽاز      داك  ( 5 - .0)وبلج َضٞـ ما ثلؾوو  ثلْجده ًمم
 :ثِصٍ( مقجَو)ثللىثفقز 

  مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل دلٗفقاااز مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ   صقاااىب "٩ذاااجًر  -
فٍ فج  صى١ً  فٍ ٩للُجس صَوٌَ للذُجناجس ثللجلُاز أو لللْاضاوثس دقٚاو     , مٞجةُجل
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وفٚلش ثل٪ذجًر ٩لاً   "مْج٩ور ثللدل  ثلٌَٞذٍ ٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز
وص٪و هيه ثلاضُؾز مؤٌٕثل هجمجل ٩لاً ٝا٪  هوً أن٦لاز     (..8.1) فْجدٍمضى٠ّ 

نىنُاز وماوي ٝاذ٠ ثل٪لال     مٚلقز ثلَبجر وثلاومل وثلايٌ َضلغال فاٍ ثٔهثًثس ثلقج    
فاٍ فاج  صى١ًا  فاٍ ٩للُاجس      ,   مٗفقز مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ مٞاجةُجل كدٖ

صَوَااٌ للذُجنااجس ثللجلُااز أو لللْااضاوثس دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ ٩لااً         
 .ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 
وثلضاٍ  , صاجٍلُاجل ( 5 - .0)وَٗف٤ ٩لً ثل٪ذجًر ثْولً ماا ثلؾاوو  ثلْاجده ًمام          

بجنش هًؽاز   هجدكن(. 8...)دلضى٠ّ فْجدٍ ( مىثفه صلجمجل)بجنش فُهج هًؽز ثللىثفقز 
مىثفاه  )مىثفقز صجمز ؽُور ومقذىلاز نْاذُجل مقجًناز دجللضىّا٠ ثللاٌؽـ لوًؽاز ثللىثفقاز        

( 5 - .)  بلج ٦َهٌه ثلؾوو  ًمام  , (5إلً  91..ما )وثلضٍ صاقٌٚ مج دُا ( لجمجلص
 .ّجدقجل
 
وَٗفاا٤ مااا ثل٪ذااجًثس ثلْااجدقز باايلك ثلغجنُااز وثلغجلغااز وثلٌثد٪ااز وثلنجمْااز مااا             

دلضىّا٢جس فْاجدُز ٩لاً    ( مىثفه)وثلضٍ بجنش فُهج هًؽجس ثللىثفقز , ثلؾوو  صاجٍلُجل
هااج مىثفقااجس مضاجوصااز نْااذُجل وماناٞااز  دكن( ...8 - 8..8 - 5..8 - 8.29)ثلضااىثلٍ 

 1..8ماا  )وثلضٍ صاقٌٚ مج دُا ( مىثفه) مقجًنز دجللضى٠ّ ثللٌؽـ لوًؽز ثللىثفقز
 .ّجدقجل( 5 - .)بلج ٦َهٌه ثلؾوو  ًمم , (91..ما  أملإلً 
 
وثلضاٍ بجناش فُهاج    , وبلج َٗف٤ ما ثل٪ذجًر ثلْجهّاز ماا ثلؾاوو  ثلْاجده صاجٍلُاجل          

ودجللقجًنااز دجللضىّاا٠ ثللااٌؽـ   ( .8.1)دلضىّاا٠ فْااجدٍ  ( مقجَااو)هًؽااز ثللىثفقااز  
ص٪ضذاٌ ثلوًؽاز   ( 1..8ماا   أملإلً  1..9ما )وثلضٍ صاقٌٚ مج دُا ( مقجَو)لوًؽز 

 .لللضى٠ّ ثلقْجدٍ ماناٞز نْذُجل
 
ثل٪ىثمال فاٍ صقوَاو هوً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس       أهام َلدا صقوَاو    دكنوٌَي ثلذجفظ       

ثلنجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز للٚالقز ثلَباجر وثلاومل لضؾااخ           
ثلاجفٚاُا  )ثل٪ُااز   أفاٌثه ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز ما ؽهاز ن٦اٌ   

 أهلُضهااجومااا صٌصُااخ مقااجوً ثلوًثّااز فْااخ    , للقااجوً ثلوًثّااز بداال ( ثلٞااٌَذُُا
 :جِصٍب( 5 - 03)بلج هى وثٝـ دجلؾوو  ًمم  ثًصاج٧ مضى٢ّجصهج ثلقْجدُز صاجٍلُجلو
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 (6 - 20) سلُ خذٚي
 

 (:ِشذثح ذٕاص١ًٌا زغة دسخح األ١ّ٘ح)اٌّرٛعـاخ اٌسغات١ح ٚاالٔسشافاخ اٌّؼ١اس٠ح ٌّساٚس اٌذساعح        
 

 
 ِساٚس اٌذساعح

 
اٌّرٛعؾ 
اٌسغاتٟ 
 ٌٍّسٛس

 
االٔسشاف 
اٌّؼ١اسٞ 
 ٌٍّسٛس

 
 

 اٌرشذ١ة

 
دسخح 
 اٌّٛافمح

ؿاااشق ٚأعاااا١ٌة اٌفساااض اٌؼاااش٠ثٟ اٌراااٟ ٠ماااَٛ تٙاااا   .5
( ٟ تّظاااااٍسح اٌضوااااااج ٚاٌاااااذخً  ( اٌفاااااازض اٌؼاااااش٠ث

ٚاعاارٕاد٘ا ٌٍّمِٛاااخ ٚاٌؼااٛاتؾ إٌّاعااثح ٌٍرأوااذ ِاآ 
طااسح اٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح ٚاٌخااذِاخ اٌؼااش٠ث١ح اٌّمذِااح  
ِااآ ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ ٌّظاااٍسح اٌضوااااج      

 .ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

 
 
 
 

5.32 

 
 
 
 

1.622 
 

 
 
 
 
2 

     ِٛافك 
 ذّاًِا
 
 

دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ فاااٟ ذؼض٠اااض اٌثماااح     .2
تاٌث١أااااخ اٌّا١ٌاااح اٌّمذِاااح ٌّظاااٍسح اٌضوااااج ٚاٌاااذخً 

 ٟ ٚفمااًا ٌألٔظّااح ٚاٌّؼااا١٠ش  : )ٌردٕااة اٌرٙااشب اٌؼااش٠ث
 (.اٌغؼٛد٠حا١ٌّٕٙح اٌّؼّٛي تٙا فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح 

 
 
 

4626 

 
 
 

1.702 

 
 
 
3 

 

 
 ِٛافك

ِاااذٜ فاػ١ٍاااح إٌظااااَ اٌؼاااش٠ثٟ ٚالئسراااٗ اٌرٕف١ز٠اااح       .6
ٚأٔظّاااح ِظاااٍسح اٌضوااااج ٚاٌاااذخً ذدااااٖ دٚس ِشاخاااغ  

 .اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

 
 

4.72 

 
 

1.020 

 
 
4 

 
 

 ِٛافك

دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ فاااٟ ذؼض٠اااض اٌثماااح     .3
تاٌث١أااااخ اٌّا١ٌاااح اٌّمذِاااح ٌّظاااٍسح اٌضوااااج ٚاٌاااذخً 

ٚفمًا ٌٍٛالغ إٌّٟٙ ترماذ٠ُ  : )ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً تظفرٗ  إٌٝاٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح 

 (.ٚو١اًل ٌٍّىٍف اٌؼش٠ثٟ

 
 
 

4.50 
 

 
 
 

1.226 

 
 
 
5 
 
 

 
 
 

 ِٛافك

اٌرأ١٘اااااً اٌؼٍّاااااٟ ٚإٌّٙاااااٟ ٌّشاخؼاااااٟ اٌسغااااااتاخ     .4
اٌخاسخ١١ٓ اٌاز٠ٓ ٠مِٛاْٛ ترماذ٠ُ اٌخاذِاخ اٌؼاش٠ث١ح      
ٚاعااااارماِرُٙ ِااااآ إٌاز١اااااح األخالل١اااااح ٚاٌغاااااٍٛو١ح   

ػاااغٛؽ ػٍااا١ُٙ ِااآ   أٞٚػاااذَ ٚخاااٛد  , ٚاعااارمالٌُٙ
 .(اٌّىٍف١ٓ اٌؼش٠ث١١ٓ) اٌؼّالء

 

 
 

4.44 

 
 

1.724 

 
 
6 
 

 
 

 ِسا٠ذ

 
فٟ ذسذ٠اذ دٚس ِشاخاغ اٌسغااتاخ اٌخااسخٟ فاٟ ذؼض٠اض       ْ أُ٘ اٌؼٛاًِ ئٚػ١ٍٗ ف     

اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً ٌردٕااة اٌرٙااشب اٌؼااش٠ثٟ  
 :وا٢ذٟ تاٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح ِشذثح ذٕاص١ًٌا ٟٚ٘

 
ٍ  )١ٌو وأّجلُخ ثلاق٘ ثلٌَٞذٍ ثلضٍ َقاىب دهاج     -0 دلٚالقز  ( ثلااجف٘ ثلٞاٌَذ

اجههج لللقىمجس وثلٞىثد٠ ثللاجّذز للضكبو ماا ٙاقز ثلذُجناجس    ثلَبجر وثلومل وثّض
ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ للٚاالقز   

ثللقااىً ٩لااً هًؽااز مىثفقااز وفٚاال . ذٍثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَ
 .وص٪ضذٌ مىثفقز مقذىلز نْذُجل(. 90..)ودلضى٠ّ فْجدٍ ( مىثفه صلجمجل)
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وهًثّااز ( ب9118, ماٚااىً)وؽااج س هاايه ثلاضُؾااز  ُااٌ مضىثفقااز ماا٨ هًثّااز            
فُظ إٔجًس نضجةؾهم دك  هاجد ٝ٪اجل فٍ ص٢ذُه ثٔؽاٌث ثس  , (هـ0.95, ثلٖهٌثنٍ)

وٝاا٪  باااج ر ثلاااجف٘  , ثلضااٍ صقااو مااا ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ لااوي ثٔهثًر ثلٞااٌَذُز   
 .ثلٌَٞذٍ

 

ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز ثللقوماااز هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ   -9
    ٍ وفقااجل لٓن٦لااز وثلل٪ااجٌَُ   : )للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ

وفٚال ثللقاىً ٩لاً هًؽاز     (. ثللهاُز ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز
 .وص٪ضذٌ مىثفقز ٝ٪ُاز نْذُجل(. 5..8)ودلضى٠ّ فْجدٍ ( مىثفه)مىثفقز 

 
مٚالقز ثلَباجر وثلاومل     وأن٦لاز ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز    موي فج٩لُز ثلا٦جب   -8

وفٚل ثللقاىً  . صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
وص٪ضذاٌ مىثفقاز ٝا٪ُاز    (. 2..8)ودلضىّا٠ فْاجدٍ   ( مىثفاه )٩لً هًؽز مىثفقاز  

 .نْذُجل

 
للقوماااز هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز ث   -.

 ٍ وفقااجل للىثماا٨ ثللهاااٍ دضقااوَم : )للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ
ٍ  إلًثلنومجس ثلٌَٞذُز  ٗل لللدل  ثلٞاٌَذ (. مٚلقز ثلَبجر وثلومل دٚاض  وبُ

وص٪ضذاٌ  (. 3..8)ودلضىّا٠ فْاجدٍ   ( مىثفاه )وفٚل ثللقىً ٩لً هًؽز مىثفقز 
 .مىثفقز ٝ٪ُاز ؽوثل نْذُجل

 
وثللهاااٍ للٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا ثلاايَا َقىمااى  دضقااوَم    ثل٪للااٍ ثلضكهُاال  -5

, وثلْاالىبُز وثّااضقٗلهم  ثْمٗمُاازوثّااضقجمضهم مااا ثلاجفُااز  , ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز 
وفٚال ثللقاىً ٩لاً هًؽاز مىثفقاز      . و٩وب وؽىه أٌ ٝطىٟ ٩لُهم ما ثل٪لٗ 

٪ضذاااٌ ىلااك مؤٕاااٌثل هجمااجل وَذاااًٌ د٪اااٜ   َو(. 8.88)ومضىّااا٠ فْااجدٍ  ( مقجَااو )
 و هثحلضْاجؤٖس فاى  ٩اوب صقُاو مٌثؽ٪ااٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا دقىث٩او ّاالىد        ث

ودضقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز مجٙااز فُلااج َض٪لااه دلٚاالقز , مهاااز ثللٌثؽ٪ااز ٩جمااز
ٍ وبيلك مج َ٪و مؤٌٕثل دض٪اوَل د٪اٜ ماىثه ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ      , ثلَبجر وثلومل  دٖا

ّالىد   جلضقُو دقىث٩او ما ثلضاُٚل فٍ فج  منجلاز مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا د
  .و هثح مهاز ثللٌثؽ٪ز وصقوَم ثلنومجس ثلٌَٞذُز مجٙز

 
    وهًثّااااز ( ب9115, ٙااااٗؿ ثلااااوَا)ومااااو صضىثفااااه هاااايه ثلاضُؾااااز ماااا٨ هًثّااااز        

وثلضااٍ ؽااج س ( Michael D" Ascenzo, 2005)وهًثّااز ( ب9110, ثل٪ذااجهٌ)

ص٪اجملهم ما٨ ثٔهثًر   نضجةؾهم دك  د٪ٜ ّلىبُجس مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا فاٍ     
مجًؽز ٩ا مىث٩و ّالىد و هثح مهااز ثللٌثؽ٪از    ( مٚلقز ثلَبجر وثلومل)ثلٌَٞذُز 

 .ثّٖضقجمز وثْمجنز, ثّٖضقٗ , ثلاَثهز: مغل

 



00. 
 

ذس١ًٍ اثش تؼغ اٌخظائض اٌشخظا١ح ػٍاٝ إخاتااخ أفاشاد اٌؼ١ٕاح اٌّشااسو١ٓ       : ثاٌثًا
 :دسخح اٌّٛافمحزٛي  ٌذالٌح اٌفشٚق (اٌفازظ١ٓ اٌؼش٠ث١١ٓ) فٟ اٌثسث

 
 :(اٌفازظ١ٓ اٌؼش٠ث١١ٓ)اٌؼ١ٕح  ألفشاد ذأث١ش ِغرٜٛ اٌرأ١ً٘ األواد٠ّٟ  - أ

 (38)و٩اوههم  فاٍ ثلذقاظ    (ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  ) ثل٪ُاز ثللٖاجًبُا  أفٌثهصم صقُْم 
 :بجِصٍمْلُا  إلً فجفٚجل ٌَٝذُجل

 .جلٌَٝذُ جلفجفٚ (05)هو  ثلذدجلىًَىُ و٩وههم   -

 .فجفٚجل ٌَٝذُجل (3.)ومج فىو و٩وههم ددجلىًَىُ   -
ثليٌ َضم إؽاٌثؤه لللقجًناز داُا    ( t-test)ثللاجّخ ؛ ثمضذجً  ثٔفٚجةٍوبج  ثٖمضذجً 

نضجةؼ صقلُل ثلضذاجَا لوٖلاز ثلااٌوو    ( 5 - 02)ًمم  وَىٝـ ثلؾوو , ٩ُاضُا مْضقلضُا
مْاضىي ثلضكهُال   داجمضٗف   (ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  ) دُا ًؤَز أفٌثه ثل٪ُاز ثللٖجًبُا

 :٩لً ثلاقى ثِصٍلهم  ثْبجهَلٍ
 

 ( 6 -22)خذٚي سلُ                                                   

توصلحح الككاج ّالذخل ( الحاحصيي الضزيثييي)  لذرلح الحزّق تيي رؤيح أفزاد العيٌح( t-test)ًتائج تحليل 

 .هستْٓ التأُيل األكاديوي حسة

 

 اٌّسٛس
 ِغرٜٛ
اٌرأ١ً٘ 
 األواد٠ّٟ

ِرٛعؾ 
دسخح 
 اٌّٛافمح

 (خ)ل١ّح  اٌؼذد
اٌذالٌح 
 اإلزظائ١ح

 
 اٌرأث١ش

دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ    
ذؼض٠ض اٌثماح تاٌث١أااخ اٌّا١ٌاح اٌّمذِاح     
ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب 

ٚفماااًا ٌألٔظّاااح ٚاٌّؼاااا١٠ش )  اٌؼاااش٠ثٟ
ا١ٌّٕٙاااح اٌّؼّاااٛي تٙاااا فاااٟ اٌٍّّىاااح     

 .(اٌغؼٛد٠ح اٌؼشت١ح

دْٚ 
 اٌثىاٌٛس٠ٛط

4.21 26 

1.246 1.464 

 
 
 

 غ١ش داي
تىاٌٛس٠ٛط 
 ِٚا فٛق

4.23 70 

دٚس ِشاخااغ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخٟ فااٟ    
ذؼض٠ض اٌثماح تاٌث١أااخ اٌّا١ٌاح اٌّمذِاح     
ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب 

ٚفماًا ٌٍٛالاغ إٌّٙاٟ ترماذ٠ُ     ) اٌؼش٠ثٟ
اٌضوااج  اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح إٌٝ ِظٍسح 

ٚاٌااااااذخً تظاااااافرٗ ٚواااااا١اًل ٌٍّىٍااااااف    
 .(اٌؼش٠ثٟ

دْٚ 
 اٌثىاٌٛس٠ٛط

4.60 26 

1.604 1.673 

 
 

 
 

 غ١ش داي
تىاٌٛس٠ٛط 
 ِٚا فٛق

4.57 70 

اٌرأ١٘ااااً اٌؼٍّااااٟ ٚإٌّٙااااٟ ٌّشاخؼااااٟ 
اٌسغاااتاخ اٌخاااسخ١١ٓ اٌااز٠ٓ ٠مِٛااْٛ    
ترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح ٚاعارماِرُٙ  
ِاااآ إٌاز١ااااح األخالل١ااااح ٚاٌغااااٍٛو١ح    
ٚاعاارمالٌُٙ ٚػااذَ ٚخااٛد أٞ ػااغٛؽ    

 .ػ١ٍُٙ ِٓ اٌؼّالء
 

دْٚ 
 اٌثىاٌٛس٠ٛط

4.30 26 

-1.413 1.275 

 
 
 

 غ١ش داي
تىاٌٛس٠ٛط 
 ِٚا فٛق

4.45 70 



00. 
 

ؿشق ٚأعا١ٌة اٌفسض اٌؼش٠ثٟ اٌراٟ  
( اٌفااااااازض اٌؼااااااش٠ثٟ)٠مااااااَٛ تٙااااااا 

تّظاااٍسح اٌضوااااج ٚاٌاااذخً ٚاعااارٕاد٘ا   
ٌٍّمِٛاااخ ٚاٌؼااٛاتؾ إٌّاعااثح ٌٍرأوااذ  

اٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح ٚاٌخااذِاخ  ِاآ طااسح
اٌؼااااااش٠ث١ح اٌّمذِااااااح ِاااااآ ِشاخااااااغ   
اٌسغاااتاخ اٌخااااسخٟ ٌّظاااٍسح اٌضوااااج  

 .ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

دْٚ 
 اٌثىاٌٛس٠ٛط

5.42 26 

2.432 1.200 

 
 
 
 

 غ١ش داي

تىاٌٛس٠ٛط 
 ِٚا فٛق

5.22 70 

ِذٜ فاػ١ٍح إٌظااَ اٌؼاش٠ثٟ ٚالئسراٗ    
 اٌرٕف١ز٠ااااح ٚأٔظّااااح ِظااااٍسح اٌضواااااج    
ٚاٌااذخً ذدااااٖ دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ  

 .اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

دْٚ 
 اٌثىاٌٛس٠ٛط

4.22 26 

2.541 1.267 

 
 

 غ١ش داي
تىاٌٛس٠ٛط 
 ِٚا فٛق

4.74 70 

 

 

 

 

 (38)فاٍ ثلذقاظ و٩اوههم    ( ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  )صم صقُْم أفٌثه ثل٪ُاز ثللٖاجًبُا  
 :فجفٚجل ٌَٝذُجل إلً مْلُا بجِصٍ

 .فجفٚجل ٌَٝذُجل (09)ٍمجلز أو مجؽْضٌُ مهاٍ و٩وههم  -

 .فجفٚجل ٌَٝذُجل (0.)لُِ لوَهم أٌ مؤهل مهاٍ و٩وههم  -

 
ثليٌ َضم إؽٌثؤه لللقجًنز داُا  ( t-test)وبج  ثٖمضذجً ثٔفٚجةٍ ثللاجّخ ؛ ثمضذجً  

نضجةؼ صقلُل ثلضذاجَا لوٖلاز ثلااٌوو    ( 5 - 91)وَىٝـ ثلؾوو  ًمم , ٩ُاضُا مْضقلضُا
داجمضٗف مْاضىي ثلضكهُال     (ثلٞاٌَذُُا ثلاجفٚاُا  )دُا ًؤَز أفٌثه ثل٪ُاز ثللٖجًبُا 

 :ثللهاٍ لهم ٩لً ثلاقى ثِصٍ
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 (6-31)خذٚي 

 حسةتوصلحح الككاج ّالذخل ( الحاحصيي الضزيثييي) لذرلح الحزّق تيي رؤيح أفزاد العيٌح ( t-test)ًتائج تحليل  

 .هستْٓ التأُيل الوٌِي

 

 اٌّسٛس
ِغرٜٛ 
اٌرأ١ً٘ 
 إٌّٟٙ

ِرٛعؾ 
دسخح 
 اٌّٛافمح

 اٌؼذد
ل١ّح 

 (خ)
اٌذالٌح 
 اإلزظائ١ح

 
 اٌرأث١ش

دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ فاااٟ   
ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌّمذِااح  
ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕاة اٌرٙاشب   

ٚفمااااًا ٌألٔظّااااح ٚاٌّؼااااا١٠ش  ) اٌؼااااش٠ثٟ
ا١ٌّٕٙااااح اٌّؼّااااٛي تٙااااا فااااٟ اٌٍّّىااااح  

 .(اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

صِاٌح أٚ 
ِاخغر١ش 
ِٟٕٙ 

4.02 23 

1.267 1.563 

 
 
 
 

 غ١ش داي

١ٌظ ٌذ٠ُٙ 
أٞ ِؤً٘ 
ِٟٕٙ 

4.24 22 

دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ فاااٟ   
ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح اٌّمذِااح  
ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕاة اٌرٙاشب   

ٚفمااًا ٌٍٛالااغ إٌّٙااٟ ترمااذ٠ُ  ) اٌؼااش٠ثٟ
اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح إٌاٝ ِظاٍسح اٌضوااج    

ٌٍّىٍاااااااف ٚاٌاااااااذخً تظااااااافرٗ ٚوااااااا١اًل  
 .(اٌؼش٠ثٟ

صِاٌح أٚ 
ِاخغر١ش 
ِٟٕٙ 

4.61 23 

1.215 1.222 

 
 
 

 غ١ش داي

١ٌظ ٌذ٠ُٙ 
أٞ ِؤً٘ 
ِٟٕٙ 

4.50 22 

اٌرأ١٘ااااً اٌؼٍّااااٟ ٚإٌّٙااااٟ ٌّشاخؼااااٟ   
اٌسغااااتاخ اٌخااااسخ١١ٓ اٌاااز٠ٓ ٠مِٛاااْٛ  
ترماذ٠ُ اٌخاذِاخ اٌؼاش٠ث١ح ٚاعارماِرُٙ     
ِااااآ إٌاز١اااااح األخالل١اااااح ٚاٌغاااااٍٛو١ح  

أٞ ػاااغٛؽ  ٚاعااارمالٌُٙ ٚػاااذَ ٚخاااٛد 
 .ػ١ٍُٙ ِٓ اٌؼّالء

صِاٌح أٚ 
ِاخغر١ش 
ِٟٕٙ 

4.43 23 

1.410 1.262 

 
 

 غ١ش داي

١ٌظ ٌذ٠ُٙ 
أٞ ِؤً٘ 
ِٟٕٙ 

4.43 22 

ؿشق ٚأعا١ٌة اٌفساض اٌؼاش٠ثٟ اٌراٟ    
تّظاٍسح  ( اٌفازض اٌؼش٠ثٟ)٠مَٛ تٙا 

اٌضوااااج ٚاٌاااذخً ٚاعااارٕاد٘ا ٌٍّمِٛااااخ   
ٚاٌؼااٛاتؾ إٌّاعااثح ٌٍرأوااذ ِاآ طااسح   

اٌّا١ٌاااح ٚاٌخاااذِاخ اٌؼاااش٠ث١ح اٌث١أااااخ 
اٌّمذِح ِٓ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ 
ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕاة اٌرٙاشب   

 .اٌؼش٠ثٟ

صِاٌح أٚ 
ِاخغر١ش 
ِٟٕٙ 

5.22 23 

-1.412 1.262 

 
 
 

 غ١ش داي

١ٌظ ٌذ٠ُٙ 
أٞ ِؤً٘ 
ِٟٕٙ 

5.33 22 

ِااذٜ فاػ١ٍااح إٌظاااَ اٌؼااش٠ثٟ ٚالئسرااٗ 
اٌضوااااااج اٌرٕف١ز٠اااااح ٚأٔظّاااااح ِظاااااٍسح  

ٚاٌاااذخً ذدااااٖ دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ   
 .اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

صِاٌح أٚ 
ِاخغر١ش 
ِٟٕٙ 

4.42 23 

-1.265 1.454 

 
 غ١ش داي

١ٌظ ٌذ٠ُٙ 
أٞ ِؤً٘ 
ِٟٕٙ 

4.24 22 
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 (38)فاٍ ثلذقاظ و٩اوههم    ( ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  )صم صقُْم أفٌثه ثل٪ُاز ثللٖاجًبُا  
 :فجفٚجل ٌَٝذُجل إلً أًد٪ز أمْجب بجِصٍ

 .فجفٚجل ٌَٝذُجل (09)و٩وههم ( ّاىثس 5ما  أمل)ما صضٌثوؿ مذٌصهم  -

 (93)و٩ااوههم ( ّاااىثس 01مااا  أماالّاااىثس إلااً  5مااا )مااا صضااٌثوؿ مذااٌصهم   -
 .فجفٚجل ٌَٝذُجل

 (.0)و٩ااوههم ( ّاااز 05مااا  أماالّاااىثس إلااً   01مااا )مااا صضااٌثوؿ مذااٌصهم    -
 .فجفٚجل ٌَٝذُجل

 . فجفٚجل ٌَٝذُجل (.9)و٩وههم ( ّاز فكبغٌ 05)ما صضٌثوؿ مذٌصهم  -

ثللاجّااخ لذُااج  ثٖمضٗفااجس ثلل٪اىَااز إ  وؽااوس ٩ااا  وبااج  ثٖمضذااجً ثٔفٚااجةٍ     

ٌ (  ANOVA)١ٌَه إؽٌث  ثمضذجً صقلُل ثلضذاجَا ثللْالً    َقاُِ إ  باج  هااجد     ثلاي
دُا ثلضٚاُاجس ثلضٍ صٚل إلاً عٗعاز أمْاجب أو أبغاٌ فاٍ      ( ؽىهٌَز)ثمضٗفجس م٪اىَز 

وو داُا ًؤَاز   نضجةؼ صقلُل ثلضذجَا لوٖلز ثلاٌ( 5 - 90)وَىٝـ ثلؾوو  ًمم  ,ثًِث 
٩لاً  لهام   ثلنذاٌر داجمضٗف مْاضىي    (ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  ) أفٌثه ثل٪ُاز ثللٖاجًبُا 

            :ثلاقى ثِصٍ

 (6-32)خذٚي سلُ 

 حسةتوصلحح الككاج ّالذخل ( الحاحصيي الضزيثييي) لذرلح الحزّق تيي رؤيح أفزاد العيٌح ( ANOVA)ًتائج تحليل 

 .هستْٓ الخثزج

 

 اٌّسٛس
عٕٛاخ 
 اٌخثشج

ِرٛعؾ 
دسخح 
 اٌّٛافمح

 اٌؼذد
ل١ّح 

 (ف)
اٌذالٌح 
 اإلزظائ١ح

 
 اٌرأث١ش

ٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ د -
فااٟ ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح  
اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً   

ٚفماااًا )ٌردٕاااة اٌرٙاااشب اٌؼاااش٠ثٟ  
ٌألٔظّاااااااح ٚاٌّؼاااااااا١٠ش ا١ٌّٕٙاااااااح  
اٌّؼّاٛي تٙاا فااٟ اٌٍّّىاح اٌؼشت١ااح    

 (.اٌغؼٛد٠ح

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

4.26 23 

6.225 1.114* 

 
 
 
 
 داي

عٕٛاخ  6ِٓ 
ِٓ  ألًإٌٝ 
 عٕٛاخ 21

4.22 30 

 ِٓ21 
عٕٛاخ إٌٝ 

 26ِٓ  ألً
 عٕح

4.35 22 

عٕح  26
 فأوثش

4.04 37 
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دٚس ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ اٌخااااسخٟ  -
فااٟ ذؼض٠ااض اٌثمااح تاٌث١أاااخ اٌّا١ٌااح  
اٌّمذِااح ٌّظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً   

ٚفماااًا ) اٌرٙاااشب اٌؼاااش٠ثٌٟردٕاااة 
ٌٍٛالاااغ إٌّٙاااٟ ترماااذ٠ُ اٌخاااذِاخ   
اٌؼااااش٠ث١ح إٌااااٝ ِظااااٍسح اٌضواااااج  
ٚاٌااااذخً تظاااافرٗ ٚواااا١اًل ٌٍّىٍااااف  

 .(اٌؼش٠ثٟ
 
 

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

4.65 23 

2.520 1.332 

 
 
 
 

 
 

 غ١ش داي

عٕٛاخ  6ِٓ 
ِٓ  ألًإٌٝ 
 عٕٛاخ 21

4.76 30 

 ِٓ21 
عٕٛاخ إٌٝ 

 26ِٓ  ألً
 عٕح

4.31 22 

عٕح  26
 فأوثش

4.57 37 

اٌرأ١ً٘ اٌؼٍّٟ ٚإٌّٙاٟ ٌّشاخؼاٟ    -
اٌسغاااااااتاخ اٌخاااااااسخ١١ٓ اٌااااااز٠ٓ   
٠مِْٛٛ ترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح 
ٚاعرماِرُٙ ِٓ إٌاز١اح األخالل١اح   
ٚاٌغاااااٍٛو١ح ٚاعااااارمالٌُٙ ٚػاااااذَ  
ٚخااااٛد أٞ ػااااغٛؽ ػٍاااا١ُٙ ِاااآ    

 .اٌؼّالء

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

4.51 23 

1.030 1.503 

 
 
 
 

 غ١ش داي

عٕٛاخ  6ِٓ 
ِٓ  ألًإٌٝ 
 عٕٛاخ 21

4.43 30 

 ِٓ21 
عٕٛاخ إٌٝ 

 26ِٓ  ألً
 عٕح

4.23 22 

عٕح  26
 فأوثش

4.55 37 

ؿشق ٚأعاا١ٌة اٌفساض اٌؼاش٠ثٟ     -
اٌفاااااااازض )اٌراااااااٟ ٠ماااااااَٛ تٙاااااااا 

تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ( اٌؼش٠ثٟ
ٚاعااارٕاد٘ا ٌٍّمِٛااااخ ٚاٌؼاااٛاتؾ  
إٌّاعثح ٌٍرأوذ ِٓ طسح اٌث١أااخ  
اٌّا١ٌااااااح ٚاٌخااااااذِاخ اٌؼااااااش٠ث١ح  
اٌّمذِاااح ِااآ ِشاخاااغ اٌسغااااتاخ    
اٌخاسخٟ ٌّظاٍسح اٌضوااج ٚاٌاذخً    

 .ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
 

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

5.42 23 

2.621 1.320 

 
 
 
 

 غ١ش داي

عٕٛاخ  6ِٓ 
ِٓ  ألًإٌٝ 
 عٕٛاخ 21

5.35 30 

 ِٓ21 
عٕٛاخ إٌٝ 

 26ِٓ  ألً
 عٕح

4.20 22 

عٕح  26
 فأوثش

5.30 37 

ِااااذٜ فاػ١ٍااااح إٌظاااااَ اٌؼااااش٠ثٟ    -
ٚالئسرٗ اٌرٕف١ز٠ح ٚأٔظّح ِظاٍسح  
اٌضواااج ٚاٌااذخً ذداااٖ دٚس ِشاخااغ   
اٌسغااااااااتاخ اٌخااااااااسخٟ ٌردٕاااااااة  

 .اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

4.72 23 

1.277 1.524 

 
 
 
 

 غ١ش داي

عٕٛاخ  6ِٓ 
ِٓ  ألًإٌٝ 
 عٕٛاخ 21

4.01 30 

 ِٓ21 
عٕٛاخ إٌٝ 

 26ِٓ  ألً
 عٕح

4.53 22 

عٕح  26
 فأوثش

4.22 37 
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 .هستْٓ الخثزج

 
 
 
ِٓ  ألً
6 

 عٕٛاخ

عٕٛاخ  6ِٓ 
 21ِٓ  ألًإٌٝ 

 عٕٛاخ
1.34021- 1.32023 1.301 1.7242- 1.2222 

عٕٛاخ  21ِٓ 
 26ِٓ  ألًإٌٝ 

 عٕح

1.62522
(*) 

1.34234 1.145 1.1406 1.2212 

 1.4625 -1.6352 1.210 1.33252 -1.10444 عٕح فأوثش 26

 
 ِٓ6 

عٕٛاخ 
 ألًإٌٝ 
 ِٓ21 

 عٕٛاخ
 

 
 
 
 

 

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

134021 1.32023 1.301 1.2222- 1.7242 

عٕٛاخ  21ِٓ 
 26ِٓ  ألًإٌٝ 

 عٕح

1.26301
(*) 

1.22612 1.111 1.4756 2.2522 

 1.5202 -1.2023 1.424 22.302 1.26527 عٕح فأوثش 26
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 ِٓ21 

عٕٛاخ 
 ألًإٌٝ 
 ِٓ26 

 عٕح

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

1.62522
(*) 

1.34234 1.145 1.2212- 1.1406- 

عٕٛاخ  6ِٓ 
 21ِٓ  ألًإٌٝ 

 عٕٛاخ

1.26301
(*) 

1.22612 1.111 2.2522- 1.4756- 

 عٕح فأوثش 26
1.62015

(*) 
1.22221 1.114 1.2231- 1.3152- 

 
 
 

26 
عٕح 
 فأوثش
 

 6ِٓ  ألً
 عٕٛاخ

1.10444 1.33255 1.210 1.4625- 1.6352- 

عٕٛاخ  6ِٓ 
 21ِٓ  ألًإٌٝ 

 عٕٛاخ
1.26527- 1.22302 1.424 1.5202- 1.2023 

عٕٛاخ  21ِٓ 
 26ِٓ  ألًإٌٝ 

 حعٕ

1.62015
(*) 

1.22221 1.114 1.3152 1.2231 

 8.85ّجْد درلح عٌذ هستْٓ  *
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 .خالطح اٌثسث: اٌغادطاٌفظً 
 

 .إٌرائح -

 .اٌرٛط١اخ -
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 :اٌثسثٔرائح : أٚاًل -
ثلض٪ٌف ٩لً أهم ثل٪ىثمل فٍ صقوَاو   َهوف إلً ثلذقظ ّذه ثٕٔجًر إلً أ  هيث      

هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ ص٪ََاَ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز للٚالقز         
وصااكصٍ أهلُااز . ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز 

ثلذقظ ما أهلُز ؽذجَز ثلٌٞثةخ ٩لً فٚ٘ ثلٌٖبج   ٌُ ثلْ٪ىهَُا فٍ ٌٕبجس 
مقُلاااُا أو  ُاااٌ ,   ثللقُلاااز ّاااىث ل أباااجنىث إٔنجٙاااجل ١ذُ٪ُاااُا أو ث٩ضذاااجًَُا  ثْماااىث

           و٩لاااااااً ثْٕااااااانجٗ  ُاااااااٌ ثللقُلاااااااُا ّاااااااىث  أباااااااجنىث ١ذُ٪ُاااااااُا أو   , مقُلاااااااُا
ملا َلجًّى  ثلاٖجٟ فٍ ثللللدز ماا ماٗ    , ّ٪ىهَُا أو  ٌُ ّ٪ىهَُا, ث٩ضذجًَُا

ٗل مااا مٚااجهً فااٍ ثللللدااز   , ماٖااكر هثةلااز  وفقااجل لّٓاا٪جً ثلٞااٌَذُز   أو َقققااى  هماا
 .وثلضٍ دووًهج صٖدل ثلاُْؼ ثٖمضٚجهٌ وثللجلٍ لٗمضٚجه ثلى١اٍ, ثللقوهر ن٦جمجل

 
 :بجِصٍ وفٍ ٝى  أهوثف ثلذقظ صم صقُْل  إلً ّضز فٚى      

 
مٖادلز  , مومل ثلوًثّز صم ما مٗلهج صىُٝـ مقوماز ثلذقاظ   :ذٕاٚي اٌفظً األٚي -

      أّااااجلُخ ؽلاااا٨  , ماهؾُااااز ثلذقااااظ , ذقااااظأهااااوثف ثل, ثلذقااااظ أهلُااااز, ثلذقااااظ
 .ثلوًثّجس ثلْجدقز ومٗٙز ثلوًثّجس ثلْجدقز, ثلذقظفووه ون٢جو , لذُجنجسث

 

ثلضااٍ صقاا٨ ٩لااً ٩ااجصه مٌثؽاا٨   وثْهوثًهًثّااز ثلىثؽذااجس  :اٌفظااً اٌثااأٟ ذٕاااٚي -
ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر    

وىلك للض٪اٌف ٩لاً   , وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز
ن٦ٌر ثْن٦لز لووً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز    

جٌَُ ثللٌثؽ٪ز ثلضٍ صقدم هوً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ داك     وثلض٪ٌف ٩لً م٪
وثلض٪ااٌف ٩لااً مقىمااجس وٝااىثد٠ ثْهث  ثللهاااٍ ثلْاالُم      , صدااى  م٪ااٍَر دجلغقااز  

للٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقز دجلذُجنجس ثللجلُز وثلنومجس ثلٌَٞذُز 
صقاجًٌَ  لً وثلض٪ٌف ٩, ثلٌَٞذٍٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثللقومز لل
مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجلذُجنااجس    ثلٚااجهًر ثللٌثؽ٪ااز

وثلض٪اٌف ٩لاً   , ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
مْااتىلُجس مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ صؾااجه ثلذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز     

 .ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ
 

هًثّااز ١ااٌو ص٪جماال ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ دلٚاالقز ثلَبااجر  :ذٕاااٚي اٌفظااً اٌثاٌااث -
وثلومل م٨ ثلذُجنجس ثللجلُاز ثلضاٍ صام مٌثؽ٪ضهاج أو ثلٖاهجهر ٩لُهاج ماا مذال مٌثؽا٨          

ٍ  , ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ وثلض٪ااٌف , وىلااك للض٪ااٌف ٩لااً مجهُااز ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذ
 ٍ لاً إؽاٌث ثس   وثلض٪اٌف ٩ , ٩لً ثلٌٖوٟ ثلىثؽخ صىثفٌهج فٍ ثلاجف٘ ثلٞاٌَذ

ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ فٍ فق٘ ثلذُجنجس ثللجلُز فٍ فجلاز إمْاجد ثللدلا  ثلٞاٌَذٍ     
وثلض٪اٌف  , هفجصٌ ماض٦لز وفٍ فجلز ٩وب إمْجد ثللدل  ثلٞاٌَذٍ هفاجصٌ ماض٦لاز   

 .٩لً ثلاٌو دُا ثلٌدـ ثللقجّذٍ وثلٌدـ ثلٌَٞذٍ



09. 
 

 بون٦ااج هًثّااز ثعااٌ م٪ااجٌَُ ثللقجّااذز ثللجلُااز وثللٌثؽ٪ااز    :ذٕاااٚي اٌفظااً اٌشاتااغ  -
   ٝاااااٌَذز ثلاااااومل صؾاااااجه هوً مٌثؽااااا٨ ثلقْاااااجدجس ثلناااااجًؽٍ لضؾااااااخ ثلضهاااااٌح  

ٍ  وىلااك للض٪ااٌف  , ثلٞااٌَذٍ وثلض٪ااٌف ٩لااً أعااٌ   ,٩لااً مجهُااز ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ
م٪ُجً ثللقجّذز ٩ا ٌَٝذز ثلومل صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ لضؾااخ    

ثللٌثؽاا٨ وثلض٪ااٌف ٩لااً أعااٌ م٪ُااجً ثللٌثؽ٪ااز ٩ااا مْااتىلُز  , ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ
وثلض٪ٌف ٩لً , صؾجه ثلطٔ ٩او مٌثؽ٪ز ثلذُجنجس ثللجلُز لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

موي فج٩لُاز ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز وأن٦لاز مٚالقز ثلَباجر وثلاومل          
 .صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

ثلوًثّز ثللُوثنُز وصم ماجمٖز ماهؼ ثلذقظ ثليٌ ؽل٨ داُا   :ذٕاٚي اٌفظً اٌخاِظ -
باااكهثر  زثلذجفاااظ أّااالىح ثّٖاااضذجن ّاااضنوبثوماااو , ثلا٦اااٌٌ وثللُاااوثنٍ: ثّْااالىدُا

جًر داااااج ل ٩لااااً ثلوًثّااااجس      ومااااو صاااام صٚاااالُم ثّٖااااضل, أّجّااااُز لؾلاااا٨ ثلذُجنااااجس
وىلاك   نزومو صم صقدُم ثّٖاضذج , مقل ثلوًثّز للض٪ٌف ٩لً وؽهز ن٦ٌهم, ثلْجدقز

د٪ٌٝهج ٩لً أفو أ٩ٞج  هُتز ثلضاوًَِ ثللضنٚٚاُا دضاوًَِ ماجهر ثلٞاٌثةخ      
وثللٌثؽ٪ز دؾجم٪ز أب ثلقٌي دلدز ثللدٌمز وبيلك صم ٩ٌٝهج ٩لاً ٩ٞاىَا ماا    
أ٩ٞج  هُتز ثلضوًَِ ثللضنُٚٚا دضوًَِ ماجهر ثلٞاٌثةخ وثللٌثؽ٪از دؾجم٪از     

مٚاالقز ثلَبااجر  وباايلك صاام ٩ٌٝااهج ٩لااً مااوًث  فااٌو٧, ثلللااك ٩ذااوثل٪َََ دؾااور
و٩ٌٝش أَٞجل ٩لاً ًؤّاج    ( ثل٢جة , مدز, ؽور)وثلومل دلا٢قز مدز ثللدٌمز 

لؾااج  ث٩ٖضااٌثٛ ثٖدضوثةُااز ثلَبىَااز وثلٞااٌَذُز ثْولااً وثلغجنُااز دلا٢قااز مدااز         
وفضااً َلدااا ثلقٚااى  ٩لااً مقضٌفااجس داااج ر فقااو صاام ص٪ااٌَاهم دكهااوثف  , ثللدٌمااز

وصلااش إ٩ااجهر  , ًثس فااٍ ثّٖااضذجنز ثلذقااظ و٩ُاجصاا  وصقْااُم أّااتلز ثلذقااظ وثل٪ذااج     
ومو بج  لهايه ثللٌفلاز أهلُضهاج فُاظ صام ثلقٚاى  ٩لاً        . ثّٖضذجنز د٪و مٌثؽ٪ضهج

بلج ماجب ثلذجفاظ   . مؾلى٩ز ما ثللقضٌفجس بج  لهج ثعٌ مذجٌٕ فٍ ص٪وَل ثل٪ذجًثس
ولقاو صام   , د٪و ث١ٖلتاج  إلً صىثفٌ هًؽز م٢لتاز ما ثللٚوثمُز دجمضذجًهاج مذاوةُجل  

ث ثٖمضذجً ٩لً ملْز ما ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا داا٧ٌ مٚالقز ثلَباجر      إؽٌث  هي
وثلااومل دؾااور وملْااز مااا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا دااا٧ٌ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل 
دلدااز ثللدٌمااز وعٗعااز فجفٚااُا ٝااٌَذُُا دااا٧ٌ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دلوَاااز  

ثلضااٍ  ولقااو صاام ثمااي ثلللقى٥ااجس . وصلااش إ٩ااجهر ثّٖااضذجنز د٪ااو مٌثؽ٪ضهااج , ثل٢ااجة 
أدااوَش ٩لااً ثّااضلجًر ثّٖااضذجنز د٪ااُا ث٩ٖضذااجً ٩اااو صٚاالُم ثّٖااضلجًر دٖاادلهج         

مٖؾ٪ز ملج َاو  ٩لاً صاىثفٌ    ( ثّٖضذجنز)وبجنش نضجةؼ ثمضذجً أهثر ثلذقظ , ثلاهجةٍ
فو مقذى  ما ثلضاجّه وثللقوًر ٩لً ؽل٨ ثلذُجناجس ثلٍٗماز لل٪ٌفاز هوً مٌثؽا٨     

ذُجنااجس ثللجلُااز ثللقومااز للٚاالقز ثلَبااجر  ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ ص٪ََااَ ثلغقااز دجل 
 (92)وصام ثمضُاجً   . وثلومل لضؾاخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذٍ دجللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز     

و صقضاااىٌ ٩لاااً ثّٖااضنوثب ثْمغااال للاجفٚاااُا  , ٩ذااجًر لؾلُااا٨ مقاااجوً ثلوًثّااز  
و١لاخ ماا ثللٖاجًبُا ٩لاً ثّٖاضذجنز إداوث        , ثلٌَٞذُُا دلٚلقز ثلَبجر وثلومل

ص٢ذُاه وثّاضنوثب صلاك ثل٪ذاجًثس فاٍ ٩للهام فْاخ ثلىثما٨ ثلا٪لاٍ          ثلٌأٌ فٍ موي 
وصم ثلضٌبَُ ٩لً هيه ثل٪ذجًر أبغٌ ما مٌر فضً ٖ َقوط ملا٠  , ولُِ ثللاضٌٛ
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: وصاام صااٌد ملااِ فٌث ااجس أمااجب باال ٩ذااجًر صٖاالل    , أو ّااى  فهاام فااٍ ثللقٚااىه  
 .( ٌُ مىثفه إ١ٗمجل,  ٌُ مىثفه, مقجَو, مىثفه, مىثفه صلجمجل)

 
 :صقُْم مقجوً ثّٖضذجنز إلً ملِ مؾلى٩جس ًةُُْز هٍوصم     
هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز ثللقوماااز    .0

للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ وفقجل لٓن٦لز وثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز   
 .ثلل٪لى  دهج فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

جًؽٍ فاااٍ ص٪ََاااَ ثلغقاااز دجلذُجناااجس ثللجلُاااز ثللقوماااز هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلنااا  .9
للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذٍ وفقااجل للىثماا٨ ثللهاااٍ دضقااوَم       

ٗل لللدل  ثلٌَٞذٍ  .ثلنومجس ثلٌَٞذُز إلً مٚلقز ثلَبجر وثلومل دٚاض  وبُ

وفقجل لنذاٌر ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ فاٍ ثلض٪جمال ما٨ مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا            .8
َا َقىمى  دضقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز ومٗف٦اضهم ٩لاُهم فُلاج َنا٘ صاكهُلهم         ثلي

ثل٪للااٍ وثللهاااٍ وثّااضقجمضهم مااا ثلاجفُااز ثْمٗمُااز وثلْاالىبُز وثّااضقٗلهم و٩ااوب  
 (.ثللدل  ثلٌَٞذٍ)وؽىه أٌ ٝطىٟ ٩لُهم ما ثل٪لٗ  

١ااٌو وأّااجلُخ ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ ثلضااٍ َقااىب دهااج ثلاااجف٘ ثلٞااٌَذٍ دلٚاالقز    ..
ر وثلومل وثّضاجههج لللقىمجس وثلٞىثد٠ ثللاجّذز للضكبو ماا ٙاقز ثلذُجناجس    ثلَبج

ثللجلُااز وثلنااومجس ثلٞااٌَذُز ثللقومااز مااا مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ للٚاالقز   
 .ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

موي فج٩لُز ثلا٦جب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز وأن٦لاز مٚالقز ثلَباجر وثلاومل          .5
  .ؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍصؾجه هوً مٌث

 

 :ٔرائح اٌذساعح وا٢ذٟ: ٚذٕاٚي اٌفظً اٌغادط -

           

  هم ماا فتاز ثلقجٙالُا ٩لاً      (ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا)٩ُاز ثلذقظ  أفٌثه جلذُز  أ
ثْماٌ ثلايٌ َٖاٌُ     .%(815.)ودلطاش نْاذضهم   , مؤهل ثلذدجلىًَىُ فٍ ثللقجّذز

للىفااج   ثللااؤهلُا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا مااا  نْااذز مٌصا٪ااز وم٪قىلااز  وؽااىه إلااً
  .مٚلقز ثلَبجر وثلومل فٍ دجلؾهجٍ ثلااٍ دلض٢لذجس ثل٪لل ثللهاٍ

 

   دلٚاااالقز ثلَبااااجر   ثلاجفٚااااُا ثلٞااااٌَذُُا مااااا  وؽُااااور صلضاااا٨ نْااااذز م٪قىلااااز      
ذقاظ  ٩ُااز ثل  أفٌثه إؽلجلٍ نْذزفُظ دل   ,ثللهاٍ فٍ ثللقجّذز دجلضكهُل, وثلومل

وص٪ضذااٌ , %(...0)مااا ثلقجٙاالُا ٩لااً ثللجؽْااضٌُ ثللهاااٍ وثلَمجلااز ثلْاا٪ىهَز  
فااٍ ٥اال ٩للهاام دلٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دٚاااضهج إفااوي ثلى٥ااجة        نْااذز ؽُااور 
مقجًنازل داجلللَُثس ثلى٥ُاُاز     و٩وب صلض٪هج دجلللَُثس ثلى٥ُاز وثللجهَاز , ثلقدىمُز

ا ملاز ماا َضلض٪اى  دهايه     فاٍ فاُ  , (ثللْاجهلز )وثللجهَز دٖاٌبجس ثلق٢اج٧ ثلناجٗ    
ثللؤهٗس فٍ ثلق٢ج٩جس ثلنجٙز وثلضٍ صىفٌ لهم مَثَاج و٥ُاُاز مطٌَاز ماا ٕاضً      

  صلض٨ ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا دهيه ثللؤهٗس ثللهاُز أو ,إ  وؽووث لوَهم ثلاىثفٍ
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مىثبذااز ثل٪لاال دلٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل      فااٍ ٥اال ثلاْااذز ثللاايبىًر َْااض٢ُ٪ى     
   .دٖضً أنىث٩هج للللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز دومى  ثّٖضغلجًثس ثْؽاذُز

 

  صاضلٍ ّاىثس مذاٌصهم فاٍ    ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا٩ُاز ثلذقظ ما  أفٌثه جلذُز  أ
( ّاااىثس 01مااا  أماال إلااًّاااىثس  5مااا )ثل٪لاال دلٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل للاتااز 

فُااظ دلطااش  , (فااكبغٌّاااز 05)عاام صلااُهم للاتااز   , %(..88)فُااظ دلطااش نْااذضهم   
ثل٪ُاااز ثلاايَا صاضلااٍ ّاااىثس مذااٌصهم للاتااز         أفااٌثهفااٍ فااُا  , (%80.8)نْااذضهم 

 أفاٌثه  وأمُاٌث %(. 91.5)دلطاش نْاذضهم   , (ّاز 05ما  أمل إلً ّاىثس 01ما )
دلطااش نْااذضهم  , (ّاااىثس 5مااا  أماال)ثل٪ُاااز ثلاايَا صاضلااٍ ّاااىثس مذااٌصهم للاتااز    

(0.15.)% 

 

    أهم ثل٪ىثمل فٍ صقوَو هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقاز دجلذُجناجس
ثللجلُز ثللقومز للٚلقز ثلَبجر وثلومل لضؾاخ ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ دجللللدز ثل٪ٌدُاز  

ثلاجفٚاااُا ٩ُااااز ثلذقاااظ ماااا   أفاااٌثهمٌصذاااز صاجٍلُاااجل فْاااخ إؽجداااجس  , ثلْااا٪ىهَز
 :جِصٍب ثلٌَٞذُُا

 

وثّاضاجههج لللقىماجس   , ذٍ دلٚلقز ثلَبجر وثلومل١ٌو وأّجلُخ ثلاق٘ ثلٌَٞ  .2
وثلٞىثد٠ ثللاجّذز للضكبو ما ٙقز ثلذُجنجس ثللجلُز وثلنومجس ثلٌَٞذُز ثللقوماز  

ثلَباااجر وثلاااومل لضؾااااخ ثلضهاااٌح     ماااا مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ للٚااالقز    
( 90..)فُاااظ فٚااال ثللقاااىً ٩لاااً أ٩لاااً مضىّااا٠ فْاااجدٍ ودلااا    , ثلٞاااٌَذٍ

وَٗفا٤ أ   , وص٪ضذاٌ مىثفقاز م٪قىلاز نْاذُجل    , (فاه صلجماجل  مىث)وفٚىل  ٩لً هًؽز 
 (.مىثفه)و ( مىثفه صلجمجل)ؽل٨ُ ثل٪ذجًثس صٌثوفش فُهج هًؽز ثللىثفقز مج دُا 

 
وفٚال  , ثْن٦لز وثلل٪جٌَُ ثللهاُز ثلل٪لاى  دهاج فاٍ ثللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز        .3

ٌ , (مىثفاه )ودوًؽاز  ( 5..8)مقىً ثلوًثّز ٩لً مضىّا٠ فْاجدٍ    مىثفقاز   وص٪ضذا
وَٗف٤ أ  ؽلُا٨ ثل٪ذاجًثس صٌثوفاش فُهاج هًؽاز ثللىثفقاز ماج داُا         , ٝ٪ُاز نْذُجل

ِ  وهى بلج ٦َهٌ م٪و   ٌُ مٌصا٨ ثْمٌ ثليٌ, (مقجَو)و ( مىثفه) إؽلاجٖ   َ٪دا
٩لاااً هوً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس   ثلاجفٚاااُا ثلٞاااٌَذُُا ثننااااجٛ صكَُاااو ومىثفقاااز  

 :ثِصٍ وصضلغل فٍ, ش ثلووًثلنجًؽٍ فٍ ٩ذجًثس ثللقىً وثلضٍ ما ٕجنهج أٝ٪ا

 

ثلضااَثب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ  دٖااك  ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُامىثفقااز  ٝاا٪  -
ثلضقا٦ااجس ثلٍٗمااز فااى  أٌ صطُُااٌثس فااٍ ثلُْجّااز ثللقجّااذُز مااا مذاال       داائدٌثٍ
وفٚالش   .ثللاٖاجر  أ٩لاج  ٩لً ثللٌبَ ثللجلٍ ونضجةؼ  صكعٌُبج  لهج  وإىث, ثللدل 

 .ٝ٪ُاز نْذُجل( مىثفه)دوًؽز  (.8.30)ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 
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ثلضَثب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ    دٖك  ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُامىثفقز  ٝ٪  -
وفٚلش ثل٪ذاجًر ٩لاً    .ن٦جب ثلٌٖبجس ثلْ٪ىهٌ دكفدجبمٌثؽ٪ض  للذُجنجس ثللجلُز 

 .ٝ٪ُاز نْذُجل( مىثفه)دوًؽز  (.8.31)مضى٠ّ فْجدٍ 

 

ثلضااَثب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ  دٖااك  ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُامىثفقااز  ٝاا٪  -
داااجلضققه ماااا ماااوي ص٢ذُاااه ن٦اااجب ٝاااٌَذز ثلاااومل وٖةقضااا  ثلضااُيَاااز وثلقاااٌثًثس 

وفٚاالش  .وصقوَلاا  للنااومجس ثلٞااٌَذُز, ثلىٍثًَااز فااٍ مٌثؽ٪ضاا  للذُجنااجس ثللجلُااز
 .ذُجلٝ٪ُاز نْ( مىثفه)دوًؽز (. 8.55)ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 

 
مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ    ثلضااَثب دٖااك   ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ٩ااوب مىثفقااز   -

دض٢ذُه م٪ُجً ثللٌثؽ٪ز ٩ا مْتىلُز ثللٌثؽ٨ صؾاجه ثلطأ ٩ااو مٌثؽ٪از ثلذُجناجس      
مض٪جونااجل ماا٨ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل فااٍ فااج  ثبضٖااجف  لقااجٖس  اأ أو   , ثللجلُااز

ثْمااٌ ثلاايٌ َلاااش . (مقجَااو) زدوًؽاا, (.8.0)دلضىّاا٠ فْااجدٍ  .صهااٌح ٝااٌَذٍ
          ٩ُاااااز  أفااااٌثهؽهااااز ن٦ااااٌ وثٖنضذااااجه دقٚااااى  ثل٪ذااااجًر ٩لااااً ٩ااااوب ثلضكَُااااو مااااا  

داااضقا٦هم ٩لاااً ص٪اااجو  مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ دض٢ذُاااه م٪ُاااجً      , ثلذقاااظ
          ثللٌثؽ٪اااااز ٩اااااا مْاااااتىلُز ثللٌثؽااااا٨ صؾاااااجه ثلطااااأ ٩ااااااو مٌثؽ٪اااااز ثلذُجناااااجس     

َباجر وثلاومل فاٍ فاج  ثبضٖاجف  لقاجٖس  أ أو        دجلض٪اجو  ما٨ مٚالقز ثل   , ثللجلُز
وهااٍ نْااذز صغُااٌ ثلضْااجؤ  فااى  ٩ااوب صٞاالا ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ   , صهااٌح ٝااٌَذٍ
ثلضاٍ   دئلَثب مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا دضقوَاو ثلل٪لىماجس     , وٖةقض  ثلضااُيَز

  ل  ثلقوًر وثلْل٢ز ثللذجٌٕر فاٍ  أدٚاز مىر ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ و, همَقضجؽىنهج ما
وفقجل ْهاوثف ثللقجّاذز ثللجلُاز لل٪اجٌَُ ثللقجّاذز ثللجلُاز ثلٚاجهًر        , م ديلكإلَثمه

مااا ثلقااىثةم  اثللْااضاُوَمااا ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ثلقااجنىنُُا فااٍ م٢ج٩ااجس   
 (.015)ثللجلُز دجلاقٌر 

 
مٚالقز ثلَباجر وثلاومل     وأن٦لاز موي فج٩لُز ثلا٦جب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز      .4

  ٍ وفٚال مقاىً   , صؾجه هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ لضؾاخ ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ
وص٪ضذاٌ مىثفقاز ٝا٪ُاز    (. مىثفاه )ودوًؽز ( 2..8)ثلوًثّز ٩لً مضى٠ّ فْجدٍ 

ؽلُا٨ ثل٪ذاجًثس صٌثوفاش     أ وَٗفا٤   ,وهى بلج ٦َهٌ م٪او   ُاٌ مٌصاا٨   , نْذُجل
ٌ  ,(مقجَاو )و ( ماجل مىثفه صلج)فُهج هًؽز ثللىثفقز مج دُا  ٌ  ثْما ٖ َ٪داِ   ثلاي  إؽلاج

ً   ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُاومىثفقز  صكَُوثنناجٛ  دلاوي فج٩لُاز    ,فٍ ٩ذاجًثس ثللقاى
مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل صؾااجه هوً    وأن٦لاازثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ وٖةقضاا  ثلضااُيَااز   

ٍ   مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس  فُااظ ؽااج س ٩ذااجًثس  , ثلنااجًؽٍ لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ
 :جِصٍبكنهج أٝ٪اش ثلووً فٍ وثلضٍ ما ٕ ثللقىً

 

قُاجب مٚالقز ثلَباجر وثلاومل دضذلُا  ثلهُتاز       د ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  مىثفقز  ٝ٪  -
ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقاجنىنُُا دجصناجى ثل٪قىداجس ثلٍٗماز ٩لاً مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس        

فااٍ فااج  منجلاضاا  لل٪ااجٌَُ ثللٌثؽ٪ااز وثللقجّااذز ثللجلُااز ثللض٪ااجًف        , ثلنااجًؽٍ
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ثللللدااز دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ ٩لااً ثلضهااٌح مااا هفاا٨        ٩لُهلااج فااٍ  
( مىثفااه)ودوًؽااز ( 8.29)وفٚاالش ثل٪ذااجًر ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ     . ثلٞااٌَذز

 .وص٪ضذٌ مىثفقز ٝ٪ُاز نْذُجل

 

 ىٝىؿ ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز    د ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُامىثفقز  ٝ٪  -
فااٍ فااج  منجلاضاا  لل٪ااجٌَُ  لل٪قىدااجس ثلٍٗمااز ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ   

ثللٌثؽ٪ز وثللقجّذز ثللجلُز ثللض٪جًف ٩لُهلج فٍ ثللللدز دقٚاو مْاج٩ور ثللدلا     
   وفٚااالش ثل٪ذاااجًر ٩لاااً مضىّااا٠ فْاااجدٍ    . ٩لاااً ثلضهاااٌح ماااا هفااا٨ ثلٞاااٌَذز   

 .ص٪ضذٌ ٝ٪ُاز نْذُجل, (مىثفه)ودوًؽز , (5..8)

 

قضا  ثلضااُيَاز   ىٝىؿ ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖة  د ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُامىثفقز  ٝ٪  -
لل٪قىدجس ثلٍٗمز ٩لً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ منجلاض  فٍ صقوَم ثلنومجس 

وفٚاالش . ثلٞااٌَذُز دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ٩لااً ثلضهااٌح مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز      
وص٪ضذاٌ مىثفقاز ٝا٪ُاز    , (مىثفاه )ودوًؽاز  ( 8..8)ثل٪ذجًر ٩لً مضى٠ّ فْاجدٍ  

 .نْذُجل

 

ثلَباجر وثلاومل دضذلُا  وٍثًر     قُاجب مٚالقز  د ثلاجفُٚا ثلٞاٌَذُُا مىثفقز  ٝ٪  -
فاٍ فاج  منجلااز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ       , ثلضؾجًر لض٢ذُه ثل٪قىدجس ثلٍٗماز 

دقٚاو مْاج٩ور ثللدلا     , لا٦جب ثلٌٖبجس ثلْا٪ىهٌ فاٍ مٌثؽ٪ضا  للذُجناجس ثللجلُاز     
( ...8)وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً مضىّا٠ فْاجدٍ      . ٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 .وص٪ضذٌ مىثفقز ٝ٪ُاز ؽوثل نْذُجل (مىثفه)ودوًؽز 

 

٩لااً مُااجب مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دلٗفقااز    ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُامىثفقااز ٩ااوب  -
فٍ فج  صى١ً  فٍ ٩للُجس صَوَاٌ للذُجناجس   , مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ مٞجةُجل

لللْااضاوثس دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ ٩لااً ثلضهااٌح مااا هفاا٨      أوثللجلُااز 
(. مقجَااو)ودوًؽااز , (.8.1)وفٚاالش ثل٪ذااجًر ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ   . ثلٞااٌَذز

مٚالقز ثلَباجر وثلاومل     أن٦لاز وص٪و هيه ثلاضُؾاز مؤٕاٌثل هجماجل ٩لاً ٝا٪  هوً      
ثلقجنىنُااز ومااوي ٝااذ٠ ثل٪لاال دٖااك  مٗفقااز مٌثؽ٪ااٍ     ثٔهثًروثلاايٌ َضلغاال فااٍ  

فااٍ فااج  صااى١ًهم فااٍ ٩للُااجس صَوَااٌ للذُجنااجس    , قْااجدجس ثلنااجًؽُُا مٞااجةُجل ثل
لللْااضاوثس دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ ٩لااً ثلضهااٌح مااا هفاا٨      أوثللجلُااز 

     ثلٞاااٌَذز ثّاااضاجهثل لا٦اااجب مدجفقاااز ثلضَوَاااٌ ثلٚاااجهً دلىؽاااخ ثللٌّاااىب ثلللداااٍ    
ل وصاااااجًَ .00هاااااـ ثلل٪اااااو  لللٌّاااااىب ًمااااام  5/00/0839وصاااااجًَل  58ًمااااام 

 .هـ08.2/./91وصجًَل  09هـ وثللٌّىب ثلللدٍ ًمم 00/0831/.9

 
 إلاااًمااا٨ ثللهااااٍ للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ دضقاااوَم ثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز  ثثلى  .5

      ٍ ٗل لللدلا  ثلٞاٌَذ وفٚال ثللقاىً ٩لاً    . مٚلقز ثلَباجر وثلاومل دٚااض  وباُ
وص٪ضذٌ هًؽز مىثفقز ٝ٪ُاز نْذُجل ماا  ( مىثفه)ودوًؽز ( 3..8)مضى٠ّ فْجدٍ 
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وَٗفا٤ أ  ؽلُا٨ ثل٪ذاجًثس صٌثوفاش فُهاج هًؽاز       , ٩ُاز ثلذقظ أفٌثهوؽهز ن٦ٌ 
ثننااجٛ   إلً أهسنهج كثلضٍ ما ٕ سوثل٪ذجًث, (مقجَو)و ( مىثفه)ثللىثفقز مج دُا 

 :بجِصٍ إؽجدجصهمص٦هٌ فٍ  ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُامىثفقز 

 

دٖج  مْج٩ور مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ    ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا مىثفقزثنناجٛ  -
وؽىه هفجصٌ وّؾٗس م٨ صٞالُا  م٪لىماجس صىثفاه     أّج٩ُلً  ثٔمٌثًفٍ صقوَم 

( 0..8)وفٚاالش ثل٪ذااجًر ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ   .مااج ص٦هااٌه ثلااوفجصٌ وثلْااؾٗس
 .وص٪ضذٌ ٝ٪ُاز نْذُجل, (مىثفه)ودوًؽز 

 

فاااٍ ٩اااوب مْاااج٩ور مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس   فٚاااُا ثلٞاااٌَذُُاثلاجثننااااجٛ مىثفقاااز  -
ثلناااجًؽٍ فاااٍ إصاااٗف أو إمااااج  ثلاااوفجصٌ أو ثلْاااؾٗس أو ثللْاااضاوثس مذااال مُاااجب     

   ٍ وفٚالش ثل٪ذاجًر ٩لاً مضىّا٠ فْاجدٍ      . ثللٚلقز داجلاق٘ ثللُاوثنٍ أو ثللدضذا
 .وص٪ضذٌ ٝ٪ُاز ؽوثل نْذُجل, (مىثفه)ودوًؽز ( 1..8)

 

مْاااج٩ور مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس  فاااٍ ٩اااوب ُُاثلاجفٚاااُا ثلٞاااٌَذثننااااجٛ مىثفقاااز  -
ثلنجًؽٍ فٍ صقوَم فىثصٌُ أو وعجةه مَوًر أو مٚا٢ا٪ز أو صطُُاٌ فاىثصٌُ ثلٖاٌث      
    ٌ . أو ثلذُااا٨ أو  ٌُهاااج ماااا ثللْاااضاوثس دقٚاااو صقلُااال ثًْداااجؿ أو ٍَاااجهر ثلنْاااجة

وص٪ضذاااٌ , (مىثفاااه)ودوًؽاااز ( 8.58)وفٚااالش ثل٪ذاااجًر ٩لاااً مضىّااا٠ فْاااجدٍ   
 .ٝ٪ُاز ؽوثل نْذُجل

 

دٖك  مْج٩ور مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ     ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُامىثفقز  ٩وب -
مْاضاوثس فقُقُاز ص٪داِ ثلىٝا٨ ثلٚاقُـ       أوفْاجدجس   أوّاؾٗس   أوصقوَم هفجصٌ 

ملاج   (.مقجَاو )ودوًؽاز  ( .8.8)وفٚلش ثل٪ذاجًر ٩لاً مضىّا٠ فْاجدٍ     . لللدل 
  ٩ُاااز  أفااٌثهمااا وؽهااز ن٦ااٌ    ثلضكَُااوَلاااش ثٖنضذااجه دقٚااى  ثل٪ذااجًر ٩لااً ٩ااوب     

   فُلااااج صاااام ىبااااٌه  ودااااضقا٦هم ٩لااااً هوً مٌثؽاااا٨ ثلقْااااجدجس ثلنااااجًؽٍ, ثلذقااااظ
      وملااااج َذااااًٌ ثلضْااااجؤ  فااااٍ م٢ج١ُااااز ثلا٦ااااجب ثلٞااااٌَذٍ وٖةقضاااا         , دجل٪ذااااجًر
وثٖبضاااج  داايبٌ نااى٧ ثللنجلاااز و٩ااوب صقوَااو نااى٧ ثل٪قىدااز دٖااٍ مااا          , ثلضااُيَااز

مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ   ثلضاُٚل وثلضقوَو فٍ مىثه ثلا٦جب فٍ فج  ومى٧ 
 .هيه ثللنجلاجس

 

دٖاك  ٩اوب ص٪لاو مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ        ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا  ٩وب مىثفقز  -
٩او مُجب ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ داجلاق٘  , فٍ ثلللج١لز فٍ صقوَم ثللْضاوثس ثلل٢لىدز

. بْااذجل للىمااش ٔمدجنُااز صطُُااٌ د٪ااٜ ثلل٪لىمااجس للذُجنااجس ثللجلُااز  وىلااك, ثللُااوثنٍ
ملااج َلاااش   (.مقجَااو)ودوًؽااز ( .8.8)فٚاالش ثل٪ذااجًر ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ    و

        ٩ُاااااز  أفااااٌثهثٖنضذااااجه دقٚااااى  ثل٪ذااااجًر ٩لااااً ٩ااااوب ثلضكَُااااو مااااا وؽهااااز ن٦ااااٌ  
    ودااااضقا٦هم ٩لااااً هوً مٌثؽاااا٨ ثلقْااااجدجس ثلنااااجًؽٍ فُلااااج صاااام ىبااااٌه  , ثلذقااااظ

       وملااااج َذااااًٌ ثلضْااااجؤ  فااااٍ م٢ج١ُااااز ثلا٦ااااجب ثلٞااااٌَذٍ وٖةقضاااا         , دجل٪ذااااجًر
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وثٖبضاااج  داايبٌ نااى٧ ثللنجلاااز و٩ااوب صقوَااو نااى٧ ثل٪قىدااز دٖااٍ مااا          , ثلضااُيَااز
ثلضاُٚل وثلضقوَو فٍ مىثه ثلا٦جب فٍ فج  ومى٧ مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ   

 .هيه ثللنجلاجس

 

دٖك  مْج٩ور مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ     ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا٩وب مىثفقز  -
وفٚاالش ثل٪ذااجًر ٩لااً   . ثٔفٚااجؿ ٩ااا ؽلُاا٨ ثْنٖاا٢ز ثلضااٍ صنٞاا٨ للٞااٌَذز     

ملااج َلاااش ثٖنضذااجه دقٚااى  ثل٪ذااجًر  , (مقجَااو)ودوًؽااز ( 8.80)مضىّاا٠ فْااجدٍ 
وداضقا٦هم ٩لاً هوً مٌثؽا٨    , ٩ُاز ثلذقاظ  أفٌثه٩لً ٩وب ثلضكَُو ما وؽهز ن٦ٌ 

وملاج َغُاٌ ثلضْاجؤ  فاى  ٩اوب ثلضاَثب       , ج صم ىبٌه دجل٪ذاجًر ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فُل
  مٌثؽ٪اٍ ثلقْاجدجس ثلناجًؽُُا دل٪ُاجً ثٔفٚاجؿ ثل٪اجب لل٪اجٌَُ ثللقجّاذز ثللجلُااز         

     ثلٚاااااجهًَا ماااااا ثلهُتاااااز ثلْااااا٪ىهَز لللقجّاااااذُا   , و م٪ُاااااجً ٝاااااٌَذز ثلاااااومل 
ٗل لل٦ااااى وص٪اااو هااايه ثلاضُؾاااز , ثلقاااجنىنُُا س فاااٍ مْاااج٩ور مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدج  مقااا

ٗل لا  فاٍ صقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز         فاٍ  , ثلنجًؽٍ لللدل  ثلٞاٌَذٍ دٚااض  وباُ
 .إماج  د٪ٜ ثْن٢ٖز ثلضٍ صن٨ٞ للٌَٞذز دوثف٨ ثلطٔ وثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 
ثلضكهُاال ثل٪للااٍ وثللهاااٍ للٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا ثلاايَا َقىمااى  دضقااوَم     .6

, وثّااضقجمضهم مااا ثلاجفُااز ثْمٗمُااز وثلْاالىبُز وثّااضقٗلهم   , ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز 
وفٚاال (. ثللدلاااُا ثلٞااٌَذُُا )و٩ااوب وؽااىه أٌ ٝااطىٟ ٩لااُهم مااا ثل٪لااٗ       

ىلااك مؤٕااٌثل  وَ٪ضذااٌ, (مقجَااو)ودوًؽااز ( 8.88)ثللقااىً ٩لااً مضىّاا٠ فْااجدٍ  
هجمااجل وَذااًٌ د٪ااٜ ثلضْااجؤٖس فااى  ٩ااوب صقُااو مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا      

 إلااًودضقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز   , مهاااز ثللٌثؽ٪ااز ٩جمااز   و هثحدقىث٩ااو ّاالىد  
وبيلك مج َ٪و مؤٌٕثل هجمجل للهُتز ثلْا٪ىهَز  , مجٙزل       مٚلقز ثلَبجر وثلومل 

ثلا٦اجب ثلٞاٌَذٍ وٖةقضا  ثلضااُيَاز دٖاك        دض٪اوَل مؤٕاٌثل  و, لللقجّذُا ثلقاجنىنُُا 
وصقاااوَم لٌثؽ٪اااز ثل٩اااوب صلداااُا مٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُُا دجلقُاااجب دلهااااز    

وملاج َْاضو٩ٍ ثٖمضُاجً    , ثلنومجس ثلٌَٞذُز لللدلاُا ثلٌَٞذُُا فٍ وماش وثفاو  
للٌثؽا٨ فْاجدجس    ثلنوماز ثْماٌي   وإلَثب ثللدلاُا ثلٞاٌَذُُا دضىبُال   ,مج دُاهلج

ٌثؽ٪ااز ٩ااا صقااوَم ثلنااومجس وىلااك لىؽااىح ثّااضقٗ  مهاااز ثلل, دجللهلااز مااٌ َقااىب 
ٍ ثلٞاااٌَذُز  وىلاااك ل٪اااوب مقجداااجر مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس   . لضؾااااخ ثلضهاااٌح ثلٞاااٌَذ
 هإ٩اوثه لاوي صقوَلا  للناومجس ثلٞاٌَذُز ماا ماٗ        ( لللدل  ثلٌَٞذٍ)ثلنجًؽٍ 
ثةُااز لؾااج  ث٩ٖضااٌثٛ ثٖدضو  أمااجبمغىلاا   وأعاااج ثلٞااٌَذُز  لٕمااٌثًثسوث٩ضلااجهه 

ول٪ااوب فٚااى  ٝااطىٟ ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس     , وثّٖااضتاجفُز وهَااىث  ثلل٦ااجلم 
َضٞاالا صهٌدااجل مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز  (ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ)ثلنااجًؽٍ مااا مذاال ٩لُلاا  

وفضً ٖ َضكعٌ ثّضقٗ  وباج ر مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ دٚااز     , صؾاذجل لضطٌُُه
 .٩جمز
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  ٌٖثّْاتلز ثل٪ُااز ٩اا    إؽجداجس ىّا٠  داُا مض  إفٚجةُزهٖلز  َىؽو فٌو م٪اىٌ ى 
إلااً صاااجوس ثللااؤهٗس ثْبجهَلُااز ثلضااٍ   ثللض٪لقااز دؾلُاا٨ مقااجوً ثلوًثّااز ٌَؽاا٨   

 .َقللهج أفٌثه ثل٪ُاز ما ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا دلٚلقز ثلَبجر وثلومل

 

   ٌ ثل٪ُااز ٩اا    أفاٌثه  هٖلاز إفٚاجةُز داُا مضىّا٠ إؽجداجس      ٖ َىؽو فاٌو م٪ااىٌ ى
ثّْتلز ثللض٪لقز دؾل٨ُ مقجوً ثلوًثّز ٌَؽ٨ إلً صااجوس ثللاؤهٗس ثللهاُاز ثلضاٍ     

 .َقللهج أفٌثه ثل٪ُاز ما ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا دلٚلقز ثلَبجر وثلومل

 

  ٌٖأفاٌثه ثل٪ُااز فْاخ     هٖلز إفٚجةُز دُا مضىّا٠ إؽجداجس   َىؽو فٌو م٪اىٌ ى
ثْو  ماج ٩اوث ثللقاىً     وً ثلوًثّاز جدلقا  ّاىثس ثلنذاٌر دجلاْاذز لّٓاتلز ثللض٪لقاز    

هوً مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ص٪َََ ثلغقاز دجلذُجناجس ثللجلُاز ثللقوماز     : )وهى
    ٍ لٓن٦لااز وثلل٪ااجٌَُ  : وفقااجل, للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل لضؾاااخ ثلضهااٌح ثلٞااٌَذ
ثلوٖلااز  ثوبااج  ثٖمااضٗف ى (ثللهاُااز ثلل٪لااى  دهااج فااٍ ثللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز 

 :ٚجةُز فٍ ثللضى٢ّجس بجِصٍثٔف

 
ثمااضٗف إؽجدااجس أفااٌثه ثل٪ُاااز مااا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ملااا صاضلااٍ ّاااىثس          -

إؽجدااجس أفااٌثه ثل٪ُاااز مااا ثلاجفٚااُا     ودااُا (ّاااىثس 5مااا  أماال)مذااٌصهم للاتااز  
 05ماا   أمال ّااىثس إلاً    01ماا  )ثلٌَٞذُُا ملا صاضلاٍ ّااىثس مذاٌصهم للاتاز     

ثلاجفُٚا ثلٞاٌَذُُا ملاا صاضلاٍ ّااىثس مذاٌصهم      وبج  ثٖمضٗف لٚجلـ  (ّاز
 .(ّاىثس 5ما  أمل)للاتز 

 

ثمااضٗف إؽجدااجس أفااٌثه ثل٪ُاااز مااا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ملااا صاضلااٍ ّاااىثس          -
إؽجداجس أفاٌثه ثل٪ُااز     وداُا  (ّااىثس  01ما  أملّاىثس إلً  5ما )مذٌصهم للاتز 

ّااىثس إلاً    01ا ما )ما ثلاجفُٚا ثلٌَٞذُُا ملا صاضلٍ ّاىثس مذٌصهم للاتاز  
وبااج  ثٖمااضٗف لٚااجلـ ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ملااا صاضلااٍ     (ّاااز 05مااا  أماال

 (.ّاز 05ما  أملّاىثس إلً  01ما )ّاىثس مذٌصهم للاتز 

 
ثمااضٗف إؽجدااجس أفااٌثه ثل٪ُاااز مااا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ملااا صاضلااٍ ّاااىثس          -

ٌثه ثل٪ُااز  إؽجداجس أفا   وداُا  (ّااز  05ماا   أمال ّاىثس إلاً   01ما )مذٌصهم للاتز 
 (ّاااز فااكبغٌ 05)مااا ثلاجفٚااُا ثلٞااٌَذُُا ملااا صاضلااٍ ّاااىثس مذااٌصهم للاتااز   

وبج  ثٖمضٗف لٚجلـ ثلاجفٚاُا ثلٞاٌَذُُا ملاا صاضلاٍ ّااىثس مذاٌصهم للاتاز        
 (.ّاز فكبغٌ 05)
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 :ذٛط١اخ اٌثسث: ثا١ًٔا

 
 :زثِصُثلوًثّز َقضٌؿ ثلذجفظ ثلضىُٙجس  إلُهجفٍ ٝى  ثلاضجةؼ ثلضٍ ثنضهش    

 

     ثٖلضااَثب دل٪ااجٌَُ ثللٌثؽ٪ااز   كثلضكبُااو ٩لااً مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا دٖاا  
 .وم٪جٌَُ ثللقجّذز ثللجلُز ثلٚجهًصُا ما ثلهُتز ثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثلقجنىنُُا

 

   َؾاخ ص٪اوَل ثلا  ٖ دضٞالا ماىثه ثلا٦اجب ثلٞااٌَذٍ    , ةقضا  ثلضااُيَاز  ٦اجب ثلٞاٌَذٍ و
مٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُا دض٢ذُاااه م٪ُاااجً ثللٌثؽ٪اااز ٩اااا مْاااتىلُز  داائلَثب 

دجلض٪اجو  ما٨ مٚالقز ثلَباجر     , ثللٌثؽ٨ صؾجه ثلطأ ٩ااو مٌثؽ٪از ثلذُجناجس ثللجلُاز     
 .صهٌح ٌَٝذٍ أووثلومل فٍ فج  ثبضٖجف فجٖس  ٔ 

 

  ما ثلضاُٚل دضقوَو ناى٧   دٌٍٖٝوًر صقوَظ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقض  ثلضااُيَز
 لٓن٦لااازس وثل٪قىداااجس دٖاااك  منجلااااجس مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ    ثللنجلااااج

 .ٖدل مقوهدهم فٍ ثللللدز لدل منجلاز وثلل٪جٌَُ ثللهاُز ثللض٪جًف ٩لُ

 

    ثلقجنىنُااز دٖااج  مٗفقااز   ثٔهثًرل هوً َؾااخ ٩لااً مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل صا٪ُاا
فااٍ فااج  صااى١ًهم فااٍ ٩للُااجس صَوَااٌ  , مٌثؽ٪ااٍ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽُُا مٞااجةُجل 

ً   أوللذُجنااجس ثللجلُااز   ثلطاأ أو  لللْااضاوثس دقٚااو مْااج٩ور ثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ ٩لاا
 ٌ وباايلك دضذلُاا  ثلهُتااز . ثلضهااٌح مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز ثّااضاجهثل لا٦ااجب مدجفقااز ثلضَوَاا

  ثللنجلاااجس ثلضااٍ صقاا٨ مااا  كنُُا ووٍثًر ثلضؾااجًر دٖااثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا ثلقااجنى 
ٗل دلااج َنٚا  , قْااجدجس ثلنااجًؽُُامٌثؽ٪اٍ ثل  لل٪لاال باٌَااه وثفااو دااُا ؽلُاا٨  باا

ثلضهاااٌح  أوىثس ثلٚااالز لضؾااااخ ثلطااأ    وثلهُتاااجس ثلل٪اُاااز  ثْؽهاااَر ثلقدىمُاااز 
ثلٞااٌَذٍ دجللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز وثلاايٌ مااا ٕااكن  َََااو وَ٪ااٍَ صقٚااُل         

 .دل ثلل٢لىحثلٌٞثةخ دجلٖ

 

        ٍدل٪اجٌَُ ثللقجّاذز    أّاىر ٌٝوًر صذااٍ ثلهُتاز ثلْا٪ىهَز لل٪اجٌَُ فقا٘ ٝاٌَذ
ثللجلُز وم٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز وىلاك لضٞاُُه ثلاؾاىر ماج داُا مٚالقز ثلَباجر وثلاومل         

 .ومٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا

 

 ٩لً مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا ٩لً ٝاٌوًر ثٖلضاَثب دقىث٩او ّالىد      ثلضكبُو
 للٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل   صقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز   فااٍمهاااز ثللٌثؽ٪ااز   و هثح
 .فقوث  ثلغقز مج دُا ثل٢ٌفُاول٪وب 

 

  ٍلذُجنجس ثللجلُاز  ل ثٔفٚجؿصٖؾ٨ُ مٌثؽ٪ٍ ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا للاهؼ ثلضى٨ّ ف
ّٖااضدلج  ٩للُااز ثلضقجّااخ ثلٞااٌَذٍ ودجلضااجلٍ , وثلضااٍ صلااش مٌثؽ٪ضهااج مااا مااذلهم

دجلٖاادل ثلاايٌ َؾ٪اال    , ز ثلَبااجر وثلااومل ٩لااً منٌؽااجصهم   ٍَااجهر ث٩ضلااجه مٚاالق  
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ٍ دؾذجَز ثلٞاٌثةخ دجلٖادل ثلل٢لاىح    ثلذُجنجس ثللجلُز ومج صقضىَ  ما م٪لىمجس صا
 .ولضؾاخ ثلطٔ وثلضهٌح ثلٌَٞذٍ

 

     د٪اااوب صلداااُا مٌثؽ٪اااٍ   , ٝاااٌوًر ص٪اااوَل ثلا٦اااجب ثلٞاااٌَذٍ وٖةقضااا  ثلضااُيَاااز
وصقاوَم ثلناومجس ثلٞاٌَذُز لللدلااُا     ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا دجلقُجب دلهاز ثللٌثؽ٪ز 

 ثلنااومضُا إفااويثللدلاا  ثلٞااٌَذٍ دضىبُاال   وإلااَثب, ثلٞااٌَذُُا فااٍ ومااش وثفااو 
وىلااك لىؽااىح ثّااضقٗلُز مهاااز   , ثلنااومضُاللٌثؽاا٨ فْااجدجس  مااٌ َقااىب دئفااوي    

ثللٌثؽ٪اااز ٩اااا صقاااوَم ثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز لضؾااااخ مْاااج٩ور مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس    
ٍ  ثلنجًؽٍ لللدل  ثلٌَٞذٍ فاٍ ثلطا   وىلاك ل٪اوب مقجداجر    , ٔ أو ثلضهاٌح ثلٞاٌَذ

 ٍ لااوي مٌثؽ٪ضاا  للذُجنااجس ثللجلُااز  , مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ لللدلاا  ثلٞااٌَذ
ه وث٩ضلاجهه لٕماٌثًثس   إ٩اوثه ماا ماٗ    , وصقوَل  للنومجس ثلٌَٞذُز فٍ    وثفو

ثلٞااٌَذُز وأعاااج  مغىلاا  أمااجب لؾااج  ث٩ٖضااٌثٛ ثٖدضوثةُااز وثّٖااضتاجفُز وهَااىث         
ول٪ااوب فٚااى  أٌ ٝااطىٟ ٩لااً مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ مااا مذاال  , ثلل٦ااجلم

وفضااً ٖ َضااكعٌ ثّااضقٗ  , ٩لُلاا  َضٞاالا صهٌدااجل مااا هفاا٨ ثلٞااٌَذز صؾاذااجل لضطُُااٌه 
وباج ر مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ دٚااز ٩جماز فاٍ أهثةا  للناومضُا م٪اجل فاٍ              

 .(مومز ثللٌثؽ٪ز وثلنومجس ثلٌَٞذُز) وثفو

 

      صااَث  مٚااالقز ثلَبااجر وثلاااومل صلغااال أهاام ث١ْاااٌثف ثللْااضاُور ماااا ثلذُجناااجس ٖ 
دال أنهاج فااٍ بغُاٌ ماا ثلقااجٖس صٖادل ثل٢اٌف ثلٌةُْااٍ ثلايٌ َاضم إ٩ااوثه         , ثللجلُاز 

 .ثلذُجنجس ثللجلُز ْؽل 

 

 ًما مذل ثلهُتاز   ثل٪لل ٩لً صقوَو أص٪جح مٌثؽ٪ُا ثلقْجدجس ثلنجًؽُُا بقو أهن
للج فٍ ىلك ٝالج  ّٖاضقٗلُز مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس     , قجنىنُُاثلْ٪ىهَز لللقجّذُا ثل

إٝااجفز إلااً صقوَااو ٩ااوه ّاااىثس مُجماا  دلٌثؽ٪ااز      , ثلنااجًؽٍ وفْااا أهث  ٩للاا   
مااا مذاال ناااِ , ثلذُجنااجس ثللجلُااز وصقااوَم ثلنااومجس ثلٞااٌَذُز لللدلاااُا ثلٞااٌَذُُا 

 ٍ  فضااً ٖ َٖاا٪ٌ دكناا  مهااوه دضطُُااٌه مااا مذاال ٩لُلاا   , مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽ
 .(ثللدل  ثلٌَٞذٍ)
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 لائّح اٌّشاخغ
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 :اٌّشاخغلائّح 
 

 :اٌّشاخغ اٌؼشت١ح: أٚاًل 
 
 ثْن٪جبّىًر , ْ اٌىش٠ُآاٌمش. 

 ثٌّٔث ّىًر , ثلقٌ   ثلدٌَم. 

 ٌّىًر هىه,   ثلدٌَم ثلق. 

 ٌّىًر ثلاْج ,   ثلدٌَم ثلق. 

 ٌثْناج ّىًر ,   ثلدٌَم ثلق. 

 ٌّىًر ثلضىدز,   ثلدٌَم ثلق. 

 ٌّىًر ثلذقٌر,   ثلدٌَم ثلق. 

 

ً         :ٌٍر٠ٕٛٗ وّاىف  , ؽٌي صقوَم ثلقٌ   ثلداٌَم فاٍ مقوماز مجةلاز ثللٌثؽا٨ صدٌَلاجل لدضاجح ثهلل ص٪اجل
 :ماجهؼ ثلذقظ ثل٪للٍ بجِصٍ صن٨ٞ دجمٍ مٌثؽ٨ ثلذقظ للضٌصُخ ثلهؾجةٍ وفقجل ِّْ

 
  مقااوهثس ثلاقاا٘ ثلٞااٌَذٍ فااٍ إ١ااجً    (  ب9111)مقلااو بلااج  ثلااوَا فضقااٍ   , أتااٛ ػدااٛج

 ٌ  ,وثٔهثًرثللؾلاز ثل٪للُاز لٗمضٚاجه    , ثلاق٘ ثلاجفٍ للؾهجلز ْ ٌثٛ ثلنٚنٚز فٍ مٚا
  088 - 28ٗ ٗ , ٧8 , ؽجم٪ز ٩ُا ٕلِ

 ٛثللؾلااا٨ ثل٪ٌداااٍ لللقجّاااذُا   , ثللذاااجها ثّْجّاااُز للضاااومُه  ( ب9110)١اااٗ  , غضاٌاااح أتااا
 .اثلقجنىنُُ

 َوًماز ٩لال د٪ااىث  ثللْاؤولُز ثلٖا٩ٌُز لللقجّاخ       ( هاـ 0.81)٩ذو ثلٌفلا ٙجلـ , األؿش
 .مؤصلٌ ثللقجّذز ثلْ٪ىهٌ ثلوولٍ ثلغجنٍ, ثلقجنىنٍ

 ٓثلؾجم٪از  : , ٩لاج  ., ٟثلاجفُز ثلا٦ٌَاز : ٩لم صومُه ثلقْجدجس( ب.023), ٩ذو ثهلل مجلو أ١ِ
 .ثًْهنُز

 ٝوثلٌمجدز ثلوثملُز أٙى  ثللٌثؽ٪ز( هـ0.12)أفلو ّل٢ج   ,مقلو, , مقلىه ٩لٌتاػ١غ ,
 .هثً فجف٤ للاٌٖ وثلضى٨ٍَ: ؽور

  ثلضقلُال ثٔفٚاجةٍ دجّاضنوثب دٌناجمؼ     ( ب.911)نجفاي مقلاو   , تشوااخ spss ,   مْام ثٖمضٚاجه
 .ثلؾجم٪ز ثّٔٗمُز دجللوَاز ثللاىًر, وثٔفٚج  ثلض٢ذُقٍ

 م٢ذ٪ز ثلٌوٝز: همٖه, ٨ٌَ ثللجلٍثللجلُز ثل٪جمز وثلضٖ( ب0228)٩ٚجب , تشٛس. 

 هًثّز : ثلٌمجدز ثلؾذجةُز بكهثر للقجًدز ثلضهٌح وثلطٔ ثلٌَٞذٍ( ب9118)٩ًُْ , تٌٛخٛش
 .ؽجم٪ز ثلقجػ لنٌٞ دجصاز دجلؾَثةٌ ,ًّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ ماٖىًر ,فجلز وَٖز دجصاز

   دضااااجًَل ثًْد٪ااااج   , ثلٚاااااقز ثٖمضٚااااجهَز ( هااااـ0.80) خش٠ااااذج اٌّذ٠ٕااااح ػٍااااٝ االٔرشٔااااد
 .ب 9101/ 9/0ثللىثفه , هـ5/9/0.80

     هلُااال ثللقجّاااخ ثللهااااٍ للقىث٩اااو    ( ب9119)خّؼ١اااح اٌّساعاااث١ٓ اٌماااا١١ٔٛٔٓ اٌفٍغاااـ١ٕ١ح
 .م٢ذ٪ز فٌثُ: مٌٖو٧ ثللقجّذز وثلضومُه, ثْمٗمُز

 وثلضى٨ٍَ ٌٖهثً ٙاج  للا: ٩لج , ثللجلُز ثل٪جمز( ب0222)١جًو , اٌساج. 

  هوً ثٔؽٌث ثس ثلٌمجدُز وثلقىث٩و ثللقجّذُز فاٍ ثلقاو ماا    ( هـ.0.0), إدٌثهُم ّ٪ُو  زاف
, ًّاجلز مجؽْاضٌُ  ُاٌ ماٖاىًر,     ثلضهٌح  ثلٌَٞذٍ وثلَبىي فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْا٪ىهَز 

 .ؽجم٪ز ثلللك ٩ذو ثل٪َََ

 ْٛاااضٌُ  ُاااٌ ًّاااجلز مجؽ, ثلضاااومُه لٓ اااٌثٛ ثلٞاااٌَذُز( ب9115)مقلاااو مقلاااىه , زٛعااا
 .ؽجم٪ز ثلاؾجؿ ثلى١اُز دال٢ُْا, رماٖىً
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 9, ٟثللاااجهُم وثلل٪ااجٌَُ وثٔؽااٌث ثس  : ثللٌثؽ٪ااز( هااـ.0.0), مٚاا٢اً ٩ُْااً  خؼاا١ش ,
 .ؽجم٪ز ثلللك ّ٪ىه: ثلٌَجٛ

 هًثّز صقلُلُز ل٦جهٌر ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ فٍ ثلذُتز ثللٌَٚز( ب9111)أمل ٙٗؿ , دسد٠ش :
ؽجم٪ااز , ُااز ثلضؾااجًربل, مؾلااز ثللقجّااذز وثٔهثًر وثلضااجمُا, (مدجفقضهااج –أّااذجدهج  – عجًهااج )

 59 - .ٗ ٗ , ٧55 , ثلقجهٌر

 ؽجم٪از ثلللاك ٩ذاو    : ؽاور , (هاـ 0.81) د١ًٌ وراتح اٌشعائً اٌؼ١ٍّح تداِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض
 .ثل٪َََ

 ٓن٦اام ثلل٪لىمااجس ثللقجّااذُز ٖصنااجى ( دااوو  ّاااز)ّااُلدا .ػ, مااجًد, مىّاادىف. أ, عاار١ف 
                   .هثً ثللٌَل: ؽور, لج  ثلوَا ّ٪ُوصٌؽلز ب, هُم وص٢ذُقجسماج: ثلقٌثًثس

 مااجنى  ثل٪قىدااجس ثلنااجٗ فااٍ ثلؾااٌثةم ثلٞااٌَذُز وثلاقوَااز  ( ب0221)ثفلااو فضقااٍ , عااشٚس, 
 .مدضذز ثلاهٞز ثللٌَٚز: ثلقجهٌر

 

 ْ8, ٟثلا٦ٌَاز وثلض٢ذُاه  : ثللقجّاذز ثلٞاٌَذز  , (هـ0.95), ّل٢ج  دا مقلو ٩لٍ اٌغٍـا ,
 .هثً وثدل للاٌٖ: ثلٌَجٛ

 ٍٟٙث٩ٖضٌثٝااجس ثلَبىَااز وثلٞااٌَذُز فااٍ ثللللدااز   ( ب.911)ثلؾذااٌ, َقااٍ  و , مقلااواٌغاا
 – مؾلز ؽجم٪ز ثلللك ّا٪ىه ؽجم٪ز ثلللك ّ٪ىه, : ن٦ٌر صقلُلُز, ثلٌَجٛ: ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

 5 - .ٗ ٗ , ثًَزثل٪لىب ثٔه

 ٞهثً إفُج  ثلضٌثط : ٩لج , ثللونٍثلى٠ُّ فٍ ٌٕؿ ثلقجنى  ( ب..02) و٩ذوثلٌٍث, عٕٙٛس
 .ثل٪ٌدٍ

 دجّضنوثب دٌنجمؼ  ثٖمضذجًثس ثلٗم٪للُز( دوو  ّاز)م٢ٚاً  ؿ٩ذو ثلاضج, اٌغ١ذspss , مْم
 .ؽجم٪ز ثلللك ّ٪ىه, بلُز ثل٪لىب وثلوًثّجس ثٔنْجنُز دجلنٌػ, ثلٌَجُٝجس

 ششف ٌ ما٦اىً  صىعُاه إؽاٌث ثس ثلاقا٘ ثلٞاٌَذٍ ماا      ( ب.911)ثل٪ٌدُاو, ٩اونج    , , ّالُ
هًثّااز ص٢ذُقُااز ٩لااً هثةااٌر ٝااٌَذز ثلااومل وثللذُ٪ااجس فااٍ  : مض٢لذااجس إهثًر ثلؾااىهر ثلٖااجملز
مؾلاز ؽجم٪از صٖاٌَا للوًثّاجس وثلذقاىط      ؽجم٪ز صٖاٌَا,  : وٍثًر ثللجلُز فٍ ثًْه , ٩لج 

 .911 – 032ٗ ٗ , 9, 92٧َز وثلقجنىنُز, مؾلو ّلْلز ثل٪لىب ثٖمضٚجه – ثل٪للُز

 ٟٔوثلقلى   ثّْذجح ثٔهثًَز للضهٌح ثلٌَٞذٍ( هـ0.95)ٕذاج  ّ٪ُو  هلل, ٩ذوثاٌشٙشا
 ., ًّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ ماٖىًر, ؽجم٪ز ثلللك ّ٪ىهثللقضٌفز

 ثً ثلدضجح ثليهذٍه: ثلقجهٌر, مىّى٩ز ثلضهٌح ثلٌَٞذٍ( ب0222)مىًَِ , طادق. 

 ٓهوثةااٌ مااوي مٚااوثمُز ثلذُجنااجس ثللجلُااز ثللومقااز لااوي ( ب9115)نااجهً َىّاا  , طااالذ اٌااذ٠  
, ؽجم٪ز ثلاؾاجؿ ثلى١اُاز دالْا٢ُا   , رًّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ ماٖىً, ٌَٝذز ثلومل ثلال٢ُْاُز

 ٗ ٗ8 - 30 

 ٞمْاااتىلُجس ثللقجّاااخ ثلقاااجنىنٍ ٩اااا صقاااوَم ثلناااومجس ( ب9110)مٚااا٢اً ًثٕاااو , اٌؼثااااد
ؽجم٪ااز , ؽلهىًَااز مٚااٌ ثل٪ٌدُااز  , ثلٞااٌَذُز ماا٨ إٕااجًر مجٙااز ٩ااا ثللْااتىلُز ثلؾاجةُااز     

 - .1.ٗ ٗ  (0)٧ , مؾلاز ثلذقاىط ثلضؾجًَاز   , بلُاز ثلضؾاجًر دذاهاج   , داهاج  ف٧ٌ, ثلَمجٍَه
.93. 

 ٟمْؤولُز مذٌث  ثللقجّذز وماىٛ ثللٌثمذز: نوور ٩للُز د٪اىث ( ب9115)هُغم , ػثذ إٌث 
٩ذٌ , دٌُوس, نقجدز مذٌث  ثللقجّذز ثللؾجٍَا, لؾهز ثللْؤولُز ثللونُز وثلؾَثةُز وثلضكهَذُز

 www.ascsociety.org: مىم٨ ثٖنضٌنش

 ثل٪ٗمز دُا ثللدل  وثٔهثًر ثلٌَٞذُز وأعٌهاج ٩لاً   ( 9113)فْجب فجََ ثفلو , ػثذ اٌغفٛس
 .ؽجم٪ز ثلاؾجؿ ثلى١اُز دال٢ُْا, ًّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ ماٖىًر, ثلضقُٚل وثلؾذجَز

 ثلضقلُل ثٔفٚجةٍ دجّضنوثب ( ب9115)٩َ فْا , ػثذ اٌفراذspss. 

 ؽجم٪ااز , مٌثؽ٪ااز ثلقْااجدجس مااا ثلاجفُااز ثلا٦ٌَااز وثل٪للُااز   ( ب0239)مجلااو أمااُا  , ػثااذاهلل
 .ثلؾجم٪ُزهثً ثلل٪ٌفز : ثّٔداوًَز

http://www.ascsociety.org/


082 
 

 مجٙز  م٨ إٕجًر -مذجها ثللجلُز ثل٪جمز ( ب0239)مقلىه , ٩ذو ثلاُٞل, مقلو ًٝج, اٌؼذي
 .هثً ثلاهٞز ثل٪ٌدُز: ثلقجهٌر, 9ٟ, لض٢ىً ثلا٦جب ثللجلٍ ثللٌٌٚ

 هثً ثلذُجًو: ٩لج , ثللجلُز ثل٪جمز وثلض٨ٌَٖ ثلٌَٞذٍ( ب0223) جٌٍ , ػٕا٠ح. 

 ٞمٌثؽ٪ز ثلقْجدجس فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ( هـ0.93), فْجب دا ٩ذو ثللقْا اٌؼٕمش
 .م٢جد٨ ثلٌْوثس: , ؽور8, ٟثلْ٪ىهَز

 ٞثللقجّااخ ثلقااجنىنٍ فااٍ ثلدٖاا  مْااؤولُجس ( هااـ.0.9)فْااجب دااا ٩ذااو ثللقْااا  , اٌؼٕمااش 
وًمز ٩لل مقومز لااوور هوً ثلل٪لىماجس ثللقجّاذُز فاٍ صاٖا٠ُ      , وثلضقٌٌَ ٩ا ٩للُجس ثلطٔ

 .ؽجم٪ز ثلللك ّ٪ىه, ثللقجّذز مْم ,ّىو ثْوًثو ثللجلُز

 مؤّْااز  : دُااٌوس , ثلضٖاا٨ٌَ ثلٞااٌَذٍ ثل٪ااجب   –ثللجلُااز ثل٪جمااز  ( ب.022)فااىٌٍ  , فشزاااخ
 .دقْى  للاٌٖ وثلضى٨ٍَ

 ٘هًثّز ن٦جمُز مقجّذز : ن٦جب ثلَبجر وٌَٝذز ثلومل( ب.023)فُْا , بلج , مقلو, ٛدفش
 .إهثًر ثلذقىط, م٪هو ثٔهثًر ثل٪جمز دجللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز, مقجًنز

 ًُّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ , ثلضهٌح ما ٌَٝذز ثلومل فٍ فل٢ُْا( ب9118)ٙٗؿ مقلو , لاع
 .٪ز ثلاؾجؿ ثلى١اُز دال٢ُْاؽجم, رماٖىً

 أن٦لز ثلٞذ٠ وثلٌمجداز ثلوثملُاز داُا ثلا٦ٌَاز وثلض٢ذُاه فاٍ ثلٖاٌبجس        ( ب9118)نجةل , لثح
 .ؽجم٪ز ثلاؾجؿ ثلى١اُز: نجدلِ ,ًرًّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ ماٖى, ثللْجهلز فٍ فل٢ُْا

 ثللدضذز ثلى١اُز: ٩لج , ثللقجّذز ثلٌَٞذُز( ب9111)هُغم , ثل٪ذجهٌ, ٩ذو ثلقلُم, وشاخح. 

 اٌالئسح اٌرٕف١ز٠ح   ٞ ثلٚاجهً دجللٌّاىب ثلللداٍ ًمام     ( ب.911) ٌٕظاَ ػش٠ثح اٌاذخً اٌغاؼٛد
 .ب.911مجًُ  .هـ ثللىثفه  0.95/ 0/ 05وصجًَل ( 0/ب)

 ً0ث٩ْاوثه ماا   , مؾلاز مٚالقز ثلَباجر وثلاومل    , (هـ0.80, 0.95) ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخ 
 .98ثلً

 ًثلٌَجَٛذٍهلُل إؽٌث ثس ثلاق٘ ثلَبىي وثلٌٞ( دوو  ّاز) ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخ ,.  

 ًثلٌَجٛ, وًٕز ٩لل ثلاق٘( دوو  ّاز) ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخ. 

  ً , ثلاٖااٌثس ثلض٪ٌَاُااز ٩ااا ن٦ااجب ٝااٌَذز ثلااومل ثلؾوَااو    ( ب.911) ِظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخ
 ..9إلً  0ث٩ْوثه ما 

 ًثلَباجر وثلا٦اجب    هلُل ثللدل  فٍ ٝى  مض٢لذجس فٌَٞاز ( هـ0.09) ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخ
 .٧0, 9ٟ , ثلٌَٞذٍ ثلْ٪ىهٌ

 ً٧0, 9ٟ, هلُل إؽٌث ثس ثلاق٘ ثلَبىٌ وثلٌَٞذٍ( هـ0.09) ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخ. 

 ًصضٞالا ًه  )ثّْتلز ثْبغٌ ٕاُى٩جل  : ن٦جب ٌَٝذز ثلومل (هـ.0.9) ِظٍسح اٌضواج ٚاٌذخ
ثللٚلقز ٩لً ثّٖضاْاجًثس ثلاىثًهر ماا ثللدلااُا فاى  بُاُاز ص٢ذُاه ن٦اجب ٝاٌَذز ثلاومل           

 .9ٟ, (هـ.09/0.9 /81ز فضً صجًَل وٖةقض  ثلضااُيَ

 ثنهُاجً  : )أمٗمُجس مهاز ثللٌثؽ٪ز وثللض٪جملُا م٪هاج ( هـ0.92), إفْج  دا ٙجلـ, اٌّؼراص
َ , (ٕااٌبز إنااٌو  وثلااوًوُ ثللْااضاجهر , ثٖمضٚااجه وثٔهثًر, مؾلااز ؽجم٪ااز ثلللااك ٩ذااو ثل٪ََاا

 ..95 - .95ٗ ٗ , ٧0, 99مؾلو, ٪ز ثلللك ٩ذو ثل٪َََؽجم: ؽور

 دٌنااجمؼ صااوًَذٍ مااجٗ , مااجهر مقجّااذز ثلَبااجر وثلٞااٌَذز( دااوو  ّاااز) داسج اٌؼاِااحِؼٙااذ اإل
 .دلى٥اٍ مٚلقز ثلَبجر وثلومل

 ثل٪قىدااجس ثلٞااٌَذُز ومااوي فج٩لُضهااج فااٍ مدجفقااز ثلضهااٌح مااا     ( ب9118), إَهااجح ِٕظااٛس
 ., ًّجلز مجؽْضٌُ  ٌُ ماٖىًر, ؽجم٪ز ثلاؾجؿ ثلى١اُزٌَٝذز ثلومل فٍ فل٢ُْا

 مقلاىه إداٌثهُم  , و ٩ذوثلْاٗب  ٩ذو ثلٌفلا داا إداٌثهُم  , ثلقلُو و دا ٩لٍ ثهلل, ٩ذو ا١ٌّٕف 
ما ثلاجفُاز ثلا٦ٌَاز وثلض٢ذُاه ثل٪للاٍ فاٍ      : ثللقجّذز ثلٌَٞذز وثلَبجر ثل٩ٌُٖز( هـ.0.0)

 .ؽجم٪ز ثلللك ّ٪ىه: , ثلٌَج9ٛ, ٟثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز

  ٍاٝ االٔرشٔاد  ػ ِٛلغ ِظٍسح اٌؼشائة اٌؼاِح تدّٙٛس٠ح ِظش اٌؼشت١اح ,  ً , إًٔاُ  ثْمذاج
 .www.incomtax.gov.wg, ثللٚوً ثْهٌثب

http://www.incomtax.gov.wg/
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    ٞ ( 0/ب)ثللٚااجهو ٩لُاا  دجللٌّااىب ثلللدااٍ ًماام     ( ب.911) ٔظاااَ ػااش٠ثح اٌااذخً اٌغااؼٛد
 .ب.911مجًُ  .هـ ثللىثفه 05/0/0.95وصجًَل  

 ٓوصااااجًَل  09/دجللٌّااااىب ثلللدااااٍ ثلدااااٌَم ًماااام بثلٚااااجهً , ٔظاااااَ اٌّساعااااث١ٓ اٌمااااا١١ٔٛٔ
 .هـ08/5/0.09

 هاـ  5/00/0839وصاجًَل   58ثلٚجهً دلىؽخ ثللٌّاىب ثلللداٍ ًمام    , ٔظاَ ِىافسح اٌرض٠ٚش
وصااجًَل  09هاـ وثللٌّااىب ثلللداٍ ًمام    00/0831/.9وصاجًَل   .00ثلل٪او  لللٌّاىب ًماام   

 .هـ08.2/./91

 ٓثلٌَجٛم٪جٌَُ ثللقجّذز ثللجلُز( ـه0.93) ا١ٌٙلح اٌغؼٛد٠ح اٌّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔ ,. 

 ٓم٪ُجً مْتىلُز ثللٌثؽ٨ صؾجه ثلطٔ ٩ااو  ( هـ0.80) ا١ٌٙلح اٌغؼٛد٠ح ٌٍّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔ
 ., لؾاز م٪جٌَُ ثللٌثؽ٪ز, ثلٌَجٛمٌثؽ٪ز ثلقىثةم ثللجلُز

    ٓلؾااااز م٪اااجٌَُ  , م٪اااجٌَُ ثللٌثؽ٪اااز ( هاااـ0.93)ا١ٌٙلاااح اٌغاااؼٛد٠ح ٌٍّساعاااث١ٓ اٌماااا١١ٔٛٔ
 .ثلٌَجٛ ,ثللٌثؽ٪ز

 ٓم٪ُجً ثللقجّاذز ثللجلُاز لٞاٌَذز ثلاومل     (هـ0.93)ا١ٌٙلح اٌغؼٛد٠ح ٌٍّساعث١ٓ اٌما١١ٔٛٔ ,
 .لؾاز م٪جٌَُ ثللقجّذز, ثلٌَجٛ

 م٢جد٨ ثلقدىمز ثْماُز: , ثلٌَجٛن٦جب ثلٌٖبجس( هـ0.18) ٚصاسج اٌّا١ٌح. 
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 (2)ٍِسك سلُ                  

 
 :ِظـٍساخ اٌذساعح

 
 وٌٍَ ثللجلُز :اٌٛص٠ش. 
 

 مٚلقز ثلَبجر وثلومل :اٌّظٍسح. 
 

 ثلا٦جب ٌَٝذز ثلومل ثللاٌوٝز دلقضًٞ :اٌؼش٠ثح. 
 

 ث٩ضذجًٌ أوأٌ ٕن٘ ١ذُ٪ٍ  :اٌشخض . 
 

 ثلٖن٘ ثلنج٨ٝ للٌَٞذز دلقضًٞ ثلا٦جب: اٌّىٍف. 
 

 أٌ نٖاجٟ   أوثلقٌفٍ  أوثللهاٍ  أوثلاٖجٟ ثلضؾجًٌ ددل ٙىًه  :إٌشاؽ ٌ َقٚاو  , مٖاجد    ما
 .ما  صققُه ثلٌدـ وَٖلل ثّضنوثب ثللج  ثللاقى  و ٌُ ثللاقى 

 

 وثلضاٍ   ,ثلقاه فاٍ ثّاضنوثمهج    أو, ثلوف٪جس ثللْضللز مقجدال ثّاضنوثب ثلققاىو ثلادٌَاز     :اإلذاٚج
 وثّْاااٌثً, وثلضٚاااجمُم, وداااٌث ثس ثٖمضاااٌث٧, ثلضاااكلُ ٩لاااً فقاااىو , وٖ صقضٚاااٌ, صٖاااضلل

, وثلٖاهٌر , وث٩ْلج , ثلضؾجًر وأٌّثً, وثلل٪ٌفز, ثلضؾجًَز ج وثّْلوثل٪ٗمجس , ثلٚاج٩ُز
مقجدال   أو, ٩للُاز  أوصؾجًَاز   أووثلوف٪جس ثللْضللز مقجدل م٪لىمجس صض٪لاه دنذاٌثس ٙااج٩ُز    

 .صنىَل فه ثّضطٗ  ثللىثًه ثل٢ذُ٪ُز وثلل٪ونُز
 

 ومااج , لللللدااز ثل٪ٌدُااز ثلْاا٪ىهَز ومؾجلهااج ثلؾااىٌ ثٔملُلُاازوثللُااجه  ثًْثٝااٍهااٍ  :اٌٍّّىااح
وَٖالل ىلاك ثللااج١ه    , َنٚهج ماا فقاىو فاٍ ثللا٢قاز ثللقْاىمز دُاهاج وداُا هولاز ثلدىَاش         

ثلىَٖااز  أو, ثلذقٌَااز وٕااذ  ثلذقٌَااز ثلضااٍ صلااجًُ ثللللدااز ٩لُهااج ثلْااُجهر وفقااىو ثلْااُجهر       
 .دلقضًٞ ثلقجنى  ثلوولٍ

 

 ٕاٌبز ثلضىٙاُز    أو, ثلٌٖبز ىثس ثللْاتىلُز ثللقاووهر   أو, ثلٌٖبز ثللْجهلز :األِٛايوح شش
 .ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ ْ ٌثٛ أمىث وص٪و ٙاجهَه ثّٖضغلجً ٌٕبجس , دجّْهم

 

  ٌٕبز ثلضىُٙز ثلذ٢ُْز أو, ٌٕبز ثللقجٙز أو, ثلٌٖبز ثلضٞجماُز :األشخاصششوح. 
 

 ُللقاوهر فاٍ ثللاجهر    ث ثٔمجمزملا صا٢ذه ٩لُهم ٌٕوٟ , ثلٌٖبز أو, ثلٖن٘ ثل٢ذُ٪ٍ :اٌّم١
أٌ ٕاان٘  أو, هُتااز ٩جمااز أو, وٍثًر أو, فدىمُااز إهثًرأٌ  أو, مااا ثلا٦ااجب ثلٞااٌَذٍ( 8)

 .أٌ هُتز مؤّْز فٍ ثللللدز ثل٪ٌدُز ثلْ٪ىهَز أو, ث٩ضذجًٌ
 

 ُبل ٕن٘ ٖ صا٢ذه ٩لُ  ٙاز ثللقُم :غ١ش اٌّم١. 
 

 ٞوما َ٪جمل م٪جملض , ثلٖن٘ ثليٌ َقلل ثلؾاُْز ثلْ٪ىهَز :اٌّٛاؿٓ اٌغؼٛد. 

 

 ثلٗةقز ثلضااُيَز للا٦جب ثلٌَٞذٍ :اٌالئسح. 
 

 ٟمومه ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ, ثللقجّخ ثلقجنىنٍ :ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخ. 

 

 ٟلٚلقز ثلَبجر وثلوملد ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ :اٌفازض اٌؼش٠ث. 
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 (3)ٍِسك سلُ           

 
 اٌشزّٓ اٌشز١ُتغُ اهلل 

 
 ثللىمٌ               ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ دلٚلقز ثلَبجر وثلومل   / ٩ٌَََ ثّْضجى 

 ود٪و:     ثلْٗب ٩لُدم وًفلز ثهلل ودٌبجص  
 

وُّلز ؽل٨ ثلذُجنجس ثّْجّاُز لذقاظ مقاوب لقْام ثللقجّاذز ددلُاز ثلٖاٌَ٪ز         ثّٖضذجنزص٪و هيه      

دور مراجع  احساعاتا    ) د٪ااىث   , قاٌي دلداز ثللدٌماز   وثلوًثّجس ثّٔاٗمُز دؾجم٪از أب ثل  

ثلَباجر وثلاومل    حاصعحسة  احخارجي في تعزيز احثقة تاحبيانعا  احااحيعة احاقذمعة   
وهاى دقاظ أماىب دا  فجلُاجل      , (ثلٌَٞذٍ دجللللداز ثل٪ٌدُاز ثلْا٪ىهَز    لضؾاخ ثلضهٌح

 .لاُل هًؽز ثللجؽْضٌُ فٍ ثللقجّذز ما ؽجم٪ز أب ثلقٌي
 :دك  ٩للجل, وإ٩جهصهج للذجفظ ثّٖضذجنز ثّضدلج ثلو٩م ما مٗ  ثللٖجًبز فٍ  ف٪لُ   مل ماك

 :ٙاقجس وصقضىٌ ٩لً مْلُا ما ثّْتلز وهٍ(  .) مدىنز ما  ثّٖضذجنز  -0

 .ثّْتلز ثلضٍ صض٪له دجلذُجنجس ثلٖنُٚز للاجف٘ ثلٌَٞذٍ: ثلقْم ثْو   - أ

وصضٞلا مؾلى٩ز ما ثّْاتلز  , ثلوًثّز٩ذجًر ٩ا ثّْتلز ثللض٪لقز دلىٝى٧ : ثلقْم ثلغجنٍ  - ح

ضاجّخ م٨ ًأَك وصضم ثٔؽجدز ٩اهج ص ثلضٍ ثٔؽجدز أمجب( √) إٕجًر َض٢لخ ثٔؽجدز ٩اهج دى٨ٝ

 :جِصٍثليٌ َضدى  ما ملِ هًؽجس ب( لُدٌس)وفقجل للقُجُ 

  .مىثفه صلجمجل  -

  .مىثفه  -

  .مقجَو  -

  . ٌُ مىثفه -

  .إ١ٗمجل ٌُ مىثفه  -

َاااووَجل أو ثٖصٚاااج  دجلذجفاااظ ٩لاااً ثلؾاااىث  ًمااام   ثّاااضدلجلهجللذجفاااظ د٪اااو  ثّٖاااضذجنزإ٩اااجهر   -9

  أو صْلُلهج للوٌَ ٩جب ف٧ٌ مٚلقز ثلَباجر وثلاومل للاا٧ٌ ثللضىثؽاو فُا       ( 38..1523.1)

 (al.nadawi@hotmail.com)أو ٩ذٌ ثلذٌَو ثٖلدضٌونٍ (. ثل٢جة , ؽور, مدز) 

 .مجس وثلذُجنجس ثلضٍ َقومهج ثلاجفٚى َضقلل ثلذجفظ مْتىلُز ثلقاج٣ ٩لً ٌَّز ثلل٪لى  -8

 .ثّٖضذجنزمٚوثمُز نضجةؼ ثلذقظ ص٪ضلو ٩لً همز ثْؽىدز ٩لً ثّْتلز ثلضٍ صضٞلاهج   -.

ما ثّضاْجًثس وأّتلز مضجفز ما  ثّٖضذجنزماجمٖز ثلذجفظ فى  أٌ أمٌ مٌصذ٠ دلج صضٞلا    -5

 .مٗ  ًمم ثلؾىث  ثلليبىً أ٩ٗه

 .صٍ وصقوٌٌَوثفٌ صقُج ٩ٌَََ ثلاجف٘ وصقذل

          
 اٌثازث      

 ّ٪ُو دا ؽلُل ّللٍ ثللٌٍومٍ ثلاووٌ       
 

 ١جلخ دؾجم٪ز أب ثلقٌي                  
 مْم ثللقجّذز  –بلُز ثلٌَٖ٪ز وثلوًثّجس ثّٔٗمُز                                      
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 :اٌمغُ األٚي                                
 

 :اٌؼاِح ٌٍفازض اٌؼش٠ثٟ اٌشخظ١ح اٌث١أاخ
 (.......................................................................اخر١اسٞ:) االعُ 

 (..................................................................اخر١اسٞ:) سلُ اٌدٛاي
  
 :فُلج َلٍأمجب ثٔؽجدز ثللاجّذز (  √) ثلٌؽج  و٨ٝ إٕجًر  -

 
 
 :ِغرٜٛ اٌرأ١ً٘ األواد٠ّٟ ٌٍفازض اٌؼش٠ثٟ تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً  -2

 
 

 )   ( .هو  ثلؾجم٪ٍ - أ

 )   ( .ددجلىًَىُ  - ح

 )   ( .مجؽْضٌُ  -ػ

 )   ( .هبضىًثه  -ه

 .............................. .أمٌي فوههج ما فٞلك  -هـ

 
 
 :تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخًِغرٜٛ اٌرأ١ً٘ إٌّٟٙ ٌٍفازض اٌؼش٠ثٟ   -3

 
 

 )   ( SOCPA. ْ٪ىهَزثلثلَمجلز  - أ
 )   ( CPA.ثلَمجلز ثْمٌَدُز  - ح
 )   ( CA.ثلَمجلز ثلذ٢ٌَجنُز  -ػ

 )   ( .مجؽْضٌُ مقجّذز مهاٍ  -ه

 ............................................ .أمٌي فوههج ما فٞلك  -هـ

 
 
 :اٌؼش٠ثٟ تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخًِرٛعؾ ػذد عٕٛاخ اٌخثشج ٌٍفازض   -4

 
 

 )   ( (ّاىثس 5ما  أمل)  - أ

 )   ( (ّاىثس 01ما  أمل إلًّاىثس  5ما )  - ح

 )   ( (ّاز  05ما  أمل إلًّاىثس  01ما )  -ػ

 )   ( (ّاز فكبغٌ 05)   -ه
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 :اٌمغُ اٌثأٟ
  
ذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فٟ ذؼض٠ض اٌثماح تاٌث١أااخ اٌّا١ٌاح    األعلٍح اٌرٟ ذرؼٍك ت  - (2) 

 :اٌّمذِح ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
 
 .(ٚفمًا ٌألٔظّح ٚاٌّؼا١٠ش ا١ٌّٕٙح اٌّؼّٛي تٙا فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح)

 

ضاجّخ م٨ ص أمجب  ثٔؽجدز ثلضٍ( √)دى٨ٝ إٕجًر  ثلٌؽج  إدٌثٍ وؽهز ن٦ٌد ثلٖنُٚز وىلك -

 :ًأَك فْخ ثلؾوو  ثلضجلٍ

 

                             
 اٌؼثاساخ

 
ِٛافك 
 ذّاًِا

 
 ِٛافك

 
 ِسا٠ذ

 
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

فٍ مٌثؽ٪ضا  للذُجناجس ثللجلُاز     َلضَب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ  -0
(  ٍ دل٪اجٌَُ ثللقجّاذز ثللجلُاز ثللض٪اجًف ٩لُهاج      ( لللدلا  ثلٞاٌَذ

 .فٍ ثللللدز

 

     

َلضااَب مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ داائدٌثٍ ثلضقا٦ااجس ثلٍٗمااز     -9
إىث ُْجّاز ثللقجّاذُز ماا مذال ثللدلا  و     فى  أٌ صطٌُُثس فاٍ ثل 

 .أ٩لج  ثللاٖكربج  لهج صكعٌُ ٩لً ثللٌبَ ثللجلٍ ونضجةؼ 

 

     

مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ دجلضىم٨ُ ٩لً صقٌٌَ ثللٌثؽ٪ز  َلضَب  -8
َضااااه مااا٨ م٪اااجٌَُ ثللٌثؽ٪اااز    وأنااا د٪اااو ثلضكباااو ماااا مقضىَجصااا    
 .ثللض٪جًف ٩لُهج فٍ ثللللدز

 

     

َلضَب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ دض٢ذُه م٪ُجً ثللٌثؽ٪از ٩اا     -.
, مٌثؽ٪ااز ثلذُجنااجس ثللجلُااز  مْااتىلُز ثللٌثؽاا٨ صؾااجه ثلطاأ ٩اااو     

مض٪جونااجل ماا٨ مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل فااٍ فااج  ثبضٖااجف  لقااجٖس   
 . ٔ أو صهٌح ٌَٝذٍ

 

     

ص٢ذُه ن٦جب  دجلضققه ما موي َلضَب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ  -5
فاااٍ  ٝاااٌَذز ثلاااومل وٖةقضااا  ثلضااُيَاااز وثلقاااٌثًثس ثلىٍثًَاااز    

 .مٌثؽ٪ض  للذُجنجس ثللجلُز وصقوَل  للنومجس ثلٌَٞذُز

 

     

َلضَب مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ مٌثؽ٪ضا  للذُجناجس ثللجلُاز      -.
 .دكفدجب ن٦جب ثلٌٖبجس ثلْ٪ىهٌ
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األعلٍح اٌرٟ ذرؼٍك تذٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ فاٟ ذؼض٠اض اٌثماح تاٌث١أااخ اٌّا١ٌاح        - (3)
 :اٌّمذِح ٌّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

 
ِظااٍسح اٌضواااج ٚاٌااذخً تظاافرٗ ٚواا١اًل    إٌااٝٚفمااًا ٌٍٛالااغ إٌّٙااٟ ترمااذ٠ُ اٌخااذِاخ اٌؼااش٠ث١ح    )

 .(ٌٍّىٍف اٌؼش٠ثٟ
 
ضاجّخ م٨ ص أمجب  ثٔؽجدز ثلضٍ( √)دى٨ٝ إٕجًر  ثلٖنُٚز وىلكثلٌؽج  إدٌثٍ وؽهز ن٦ٌد  -

 :ًأَك فْخ ثلؾوو  ثلضجلٍ

 
                

 اٌؼثاساخ
               

 
ِٛافك 
 ذّاًِا

 
 ِٛافك

 
 ِسا٠ذ

 
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

َْاااج٩و مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ فاااٍ صقاااوَم هفاااجصٌ أو      -0
فقُقُاااز ص٪داااِ ثلىٝااا٨  ّاااؾٗس أو فْاااجدجس أو مْاااضاوثس  

 .ثلٚقُـ لللدل 

 

     

َْج٩و مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ صقاوَم ثٔماٌثً ٩لاً          -9
ماج   صىثفهّؾٗس م٨ صٞلُا  م٪لىمجس و أّجُ وؽىه هفجصٌ

 .ص٦هٌه ثلوفجصٌ وثلْؾٗس

 

     

َْااج٩و مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ صقااوَم فااىثصٌُ أو  ٖ   -8
فاىثصٌُ ثلٖاٌث  أو ثلذُا٨    وعجةه مَوًر أو م٢ٚا٪ز أو صطُُاٌ  

أو  ٌُهاااج ماااا ثللْاااضاوثس دقٚاااو صقلُااال ثًْداااجؿ أو ٍَاااجهر   
 .ثلنْجةٌ

 

     

 ؽلُا٨ َْج٩و مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فاٍ ثٔفٚاجؿ ٩اا      -.
 .ثلضٍ صن٨ٞ للٌَٞذز ثْن٢ٖز

 

     

َْج٩و مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ إصاٗف أو إمااج       ٖ    -5
مذاااال مُااااجب ثللٚاااالقز  ثلااااوفجصٌ أو ثلْااااؾٗس أو ثللْااااضاوثس  

 .دجلاق٘ ثللُوثنٍ أو ثللدضذٍ

 

     

ٖ َض٪لو مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ فٍ ثلللج١لاز فاٍ صقاوَم      -.
٩ااو مُاجب ثلااجف٘ ثلٞاٌَذٍ داجلاق٘      , ثللْضاوثس ثلل٢لىداز 

ثللُوثنٍ وىلك بْذجل للىمش ٔمدجنُز صطُُاٌ د٪اٜ ثلل٪لىماجس    
 .للذُجنجس ثللجلُز
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ٌخثااشذىُ فااٟ اٌرؼاِااً ِااغ ِشاخؼااٟ اٌسغاااتاخ اٌخاااسخ١١ٓ اٌااز٠ٓ ٠مِٛااْٛ ترمااذ٠ُ      ٚفمااًا   -(4)
اٌخااذِاخ اٌؼااش٠ث١ح فاائٔىُ ذالزظااْٛ ػٍاا١ُٙ ِااا ٠ٍااٟ ف١ّااا ٠خااض ذااأ١ٍُ٘ٙ اٌؼٍّااٟ ٚإٌّٙااٟ            
ٚاعرماِرُٙ ِٓ إٌاز١ح األخالل١اح ٚاٌغاٍٛو١ح ٚاعارمالٌُٙ ٚػاذَ ٚخاٛد أٞ ػاغٛؽ ػٍا١ُٙ ِآ         

 :اٌؼّالء

  
ضاجّخ م٨ ص أمجب  ثٔؽجدز ثلضٍ( √)دى٨ٝ إٕجًر  د ثلٖنُٚز وىلكثلٌؽج  إدٌثٍ وؽهز ن٦ٌ -

 :ًأَك فْخ ثلؾوو  ثلضجلٍ

 

                   
 اٌؼثاساخ

 
ِٛافك 
 ذّاًِا

 
 ِٛافك

 
 ِسا٠ذ

 
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

0-      َ  َضلضاا٨ مٌثؽاا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ دضكهُاال ٩للااٍ مضلُاا
وث٩ضلااااجهه ه إ٩ااااوثه ٦هااااٌ مااااا مااااٗ ص ومااااؤهٗس مهاُااااز

ً ثلٞاٌَذُز ثللقوماز    لٕمٌثًثس مٚالقز ثلَباجر وثلاومل     إلا
 ثٖدضوثةُز وثّٔضتاجفُز و لؾج  ث٩ٖضٌثٛأمجب  وأعاج  مغىل 

 .هَىث  ثلل٦جلم

 

 
 

    

َذاااوو أ  مٌثؽ٪اااٍ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽُُا ثلااايَا َقاااومى     -9
ثلنااااومجس ثلٞااااٌَذُز لللدلاااااُا َضلض٪ااااى  دنذااااٌر وثّاااا٪ز   

 .ثليٌ َقىمى  د ودجٖؽضهجه فٍ ٩للهم 

 

     

8-       ٍ وىثصاٍ   َضلض٨ مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ دجّاضقٗ  مهاا
ثللدلاا  )َلا٪اا  مااا مقجدااجر ٩لُلاا     وثّااضقجمز فااٍ ثلْاالىد 

ه إ٩وثهلوي صقوَل  للنومجس ثلٌَٞذُز ما مٗ   (ثلٌَٞذٍ
مغىلاا  أمااجب لؾااج    وث٩ضلااجهه لٕمااٌثًثس ثلٞااٌَذُز وأعاااج     

 .ثٖدضوثةُز وثّٔضتاجفُز و هَىث  ثلل٦جلم ث٩ٖضٌثٛ

 

     

ٖ صىؽو أٌ ٝطىٟ ٩لً مٌثؽ٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ ماا      -.
ٍ ) مذاال ٩لُلاا   َضٞاالا صهٌدااجل مااا هفاا٨    ( ثللدلاا  ثلٞااٌَذ

 .ثلٌَٞذز صؾاذجل لضطٌُُه

 

     

ٖ َضاكعٌ ثّاضقٗ  وبااج ر مٌثؽاا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ فااٍ        -5
ثْص٪ااجح ثلضااٍ َقٚاال  صقوَلاا  للنااومجس ثلٞااٌَذُز دضقوَااو   

 .٩لُهج ما ثللدل  ثلٌَٞذٍ
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اٌفازض )اٌرٟ ٠مَٛ تٙا  ؿشق ٚأعا١ٌة اٌفسض اٌؼش٠ثٟاألعلٍح اٌرٟ ذرؼٍك  تشأْ   -(5)
تّظٍسح اٌضواج ٚاٌذخً ٚاعرٕاد٘ا ٌٍّمِٛاخ ٚاٌؼٛاتؾ إٌّاعثح ٌٍرأوذ ِٓ طسح  (اٌؼش٠ثٟ

اٌث١أاخ اٌّا١ٌح ٚاٌخذِاخ اٌؼش٠ث١ح اٌّمذِح ِٓ ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌّظٍسح اٌضواج 
 .ٚاٌذخً ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ

 
ضاجّخ م٨ ص أمجب  ثٔؽجدز ثلضٍ( √)دى٨ٝ إٕجًر  ثلٌؽج  إدٌثٍ وؽهز ن٦ٌد ثلٖنُٚز وىلك -

 :ًأَك فْخ ثلؾوو  ثلضجلٍ

 

 
 اٌؼثاساخ

 
ِٛافك 
 ذّاًِا

 
 ِٛافك

 
 ِسا٠ذ

 
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

ماااا ٙاااقز ثٔماااٌثً  َاااضم ثلضققاااه فاااٍ إؽاااٌث ثس ثلاقااا٘  -0
ثلٌَٞذٍ ثلل٪او وثلل٪ضلاو ماا مٌثؽا٨ ثلقْاجدجس ثلناجًؽٍ       
وؽل٨ُ ثلدٖىفجس ثللٌفقز د  وثلل٢لىدز ن٦جماجل ماا ثللدلا     

 .ثلٌَٞذٍ

 

     

َضم ثلضققاه فاٍ إؽاٌث ثس ثلاقا٘ ماا صقٌَاٌ وإَٞاجفجس          -9
مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ للذُجناااجس ثللجلُاااز وثلناااومجس  

 .ثلٌَٞذُز

 

     

َاضم ثلضققاه فاٍ إؽاٌث ثس ثلاقا٘ دضٞالا صقٌَاٌ مٌثؽاا٨          -8
ثلذُجنااجس ثللجلُااز  دااك ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ فقااٌر ثلااٌأٌ  
 .م٢جدقز للج هى مقُو دجلوفجصٌ وثلْؾٗس

 

     

َضم ثلضن٠ُ٢ ٔؽٌث ثس ٩للُز ثلاقا٘ ثللدضذاٍ وثللُاوثنٍ      -.
للضكباااو ماااا ٙاااقز ثلذُجناااجس ثللجلُاااز وثلناااومجس ثلٞاااٌَذُز   

 .ثللقومز ما مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ

 

     

للاهجَاز  َضم إعذجس بجفز إؽٌث ثس ٩للُز ثلاق٘ ماا ثلذوثَاز     -5
فٍ مقجٌٝ ث٩ْلج  وَغذش فُهاج ماج َؤَاو صااىَٜ ثللدلا       
ثلٞاااٌَذٍ للٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس ثلناااجًؽٍ ن٦جماااجل وصقللااا      

 .ثللْتىلُجس ثلا٦جمُز وثلقٞجةُز

 

     

م٪ضلاور  , صن٨ٞ إؽٌث ثس ثلاق٘ لل٪جٌَُ فق٘ ٌَٝذٍ  -.
ومضاااه ٩لُهااج فااٍ إؽااٌث ثس ثلاقاا٘ لااوي ؽلُاا٨ إهثًثس و  

 .وثلومل دجللللدزفٌو٧ مٚلقز ثلَبجر 
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األعلٍح اٌرٟ ذرؼٍاك تّاذٜ فاػ١ٍاح إٌظااَ اٌؼاش٠ثٟ ٚالئسراٗ اٌرٕف١ز٠اح ٚأٔظّاح ِظاٍسح            -(6)

 .اٌضواج ٚاٌذخً ذداٖ دٚس ِشاخغ اٌسغاتاخ اٌخاسخٟ ٌردٕة اٌرٙشب اٌؼش٠ثٟ
 
م٨  ضاجّخص أمجب  ثٔؽجدز ثلضٍ( √)دى٨ٝ إٕجًر  ثلٌؽج  إدٌثٍ وؽهز ن٦ٌد ثلٖنُٚز وىلك -

 :ًأَك فْخ ثلؾوو  ثلضجلٍ

 

                   
 اٌؼثاساخ

 
ِٛافك 
 ذّاًِا

 
 ِٛافك

 
 ِسا٠ذ

 
غ١ش 
 ِٛافك

غ١ش 
ِٛافك 
 إؿاللًا

َىٝـ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقض  ثلضااُيَز ثل٪قىدجس ثلٍٗمز ٩لاً    -0
مٌثؽا٨ ثلقْااجدجس ثلنااجًؽٍ فااٍ فااج  منجلاضاا  لل٪ااجٌَُ ثللٌثؽ٪ااز  

٩لُهااج فااٍ ثللللدااز دقٚااو مْااج٩ور    وثللقجّااذز ثللجلُااز ثللض٪ااجًف 
 .ثللدل  ٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 

     

َىٝـ ثلا٦جب ثلٌَٞذٍ وٖةقض  ثلضااُيَز ثل٪قىدجس ثلٍٗمز ٩لاً    -9
مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلناجًؽٍ فاٍ فاج  منجلاضا  فاٍ صقاوَم ثلناومجس        

 .ثلٌَٞذُز دقٚو مْج٩ور ثللدل  ٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 

     

مٚاالقز ثلَبااجر وثلااومل دضذلُا  ثلهُتااز ثلْاا٪ىهَز لللقجّااذُا  صقاىب    -8
ثلقاااجنىنُُا دجصناااجى ثل٪قىداااجس ثلٍٗماااز ٩لاااً مٌثؽااا٨ ثلقْاااجدجس      
ثلناجًؽٍ فاٍ فاج  منجلاضا  لل٪اجٌَُ ثللٌثؽ٪از وثللقجّاذز ثللجلُاز         

دقٚاو مْاج٩ور ثللدلا  ثلٞاٌَذٍ     , ثللض٪جًف ٩لُهلج فاٍ ثللللداز  
 .٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 

     

صقىب مٚلقز ثلَبجر وثلومل دلٗفقز مٌثؽ٨ ثلقْجدجس ثلنجًؽٍ   -.
فاٍ فاج  صى١ًا  فاٍ ٩للُاجس صَوَاٌ للذُجناجس ثللجلُاز أو         , مٞجةُجل

لللْضاوثس دقٚو مْج٩ور ثللدل  ثلٌَٞذٍ ٩لً ثلضهٌح ماا هفا٨   
 .ثلٌَٞذز

 

     

صقاااىب مٚااالقز ثلَباااجر وثلاااومل دضذلُااا  وٍثًر ثلضؾاااجًر لض٢ذُاااه       -5
فاٍ فااج  منجلااز مٌثؽاا٨ ثلقْاجدجس ثلنااجًؽٍ     ,ثل٪قىداجس ثلٍٗمااز 

دقٚااو , لا٦ااجب ثلٖااٌبجس ثلْاا٪ىهٌ فااٍ مٌثؽ٪ضاا  للذُجنااجس ثللجلُااز  
 .مْج٩ور ثللدل  ٩لً ثلضهٌح ما هف٨ ثلٌَٞذز

 

     

صقاااوَظ ثلا٦اااجب ثلٞاااٌَذٍ وٖةقضااا  ثلضااُيَاااز دٖاااٍ ماااا   َاذطاااٍ   -.
ثلضاُٚل دضقوَو نى٧ ثللنجلاجس وثل٪قىدجس دٖك  منجلاجس مٌثؽا٨  

ْجدجس ثلناجًؽٍ لٓن٦لاز وثلل٪اجٌَُ ثللهاُاز ثللض٪اجًف ٩لاُهم       ثلق
 .فٍ ثللللدز
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 -:ِالزظاخ
ًؽى إىث بج  أبلج , ثّٖضذجنزإٔدٌد ٩ٌَََ ثلاجف٘ ثلٌَٞذٍ ٩لً ثٔؽجدز ٩ا صْجؤٖس هيه 

 :ثلضدٌب ددضجدضهج هاج ثّٖضذجنزلوَك أٌ مٗف٦جس أو مٌةُجس فى  مىٝى٧ هيه 
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